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E l ő s z ó .

Véletlen adta a gondolatot ahhoz, hogy a m últ szá
zadnak, különösképpen 60—70-es évei során, Somogybán 
virágzott betyárvilágot megírjam.

Azelőtt csak annyit tudtam  e különös világról, hogy 
Sobri Jóska s Patkó Pista hireskedett D unántúlon s így 
Somogybán is; a többi, ezen vidéki közbiztonságot zavaró 
betyáralakról nem hallottam. Somogy törzslakosságának 
öregebbjei között is ritkán esett róluk szó.

Pedig szép számmal szerepeltek a megyében a »ban- 
dákba« összeállót! betyárok, élükön az akkoriban neves s 
egyúttal rettegett vezéreikkel. Annak idején ezek Somo- 
gyon kívül is híresek voltak, különösen a szomszédos 
vármegyékben. Haláluk után jórészének a neve elhomályo
sodott, később pedig majdnem egészen eltűnt a nagy- 
közönség emlékezetéből, s most m ár csak olyan idős pa
rasztemberek s főleg öreg pásztorok tudnak róluk egyet- 
mást mondani, akik apáik elbeszéléseit m egtartották em
lékezetükben.

Engem elsősorban a faragcsáló, s ezek révén a So- 
mogymegvei Múzeummal összeköttetésben álló pásztorok 
közlései indítottak arra, hogy a betyárokról még feltalál
ható adatokat összegyűjtve, a nép előtt annak idején hősi 
mezben csillogó tetteiket, kalandozásaiknak indító okait, 
életük viszontagságait, végezetül szomorú tragédiájukat 
megírjam.

Mint múzeumi igazgató, a somogyi pásztorok faragá
saival, karcolásaival s »spanyolozásaival« ékesített tárgya
kat gyűjtögettem s égyik-másik faragáson betyáralakokat 
találtam kidomborítva, kivésve, vagy kikarcolva, melyek
ről azután kérdezősködve, megtudtam, hogy kik s miféle 
cselekedeteikről váltak hiresekké.

Ezen pásztorok díszítő művészete kapcsán megtudtam 
a híresebb betyárokról is, ami még megtudható, hogy 
csak a nevezetesebbeket emltísem: a Patkó testvérekről, 
Soromfai Józsefről, Gelencsér Jóskáról, Bergán Jóskáról, 
Juhász Andrásról, Séta Pistáról stb.
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Igen érdekesnek találtam  személyük ismertetését, a 
róluk szóló különös történeteket. Ezekből láttam , hogy itt 
egy külön világgal állok szemben, melynek alakjai a föld
míves, tehát az igazi néptől elzártan élő s más társadalm i 
rétegből, m ondhatni külön rendet alkotó pásztorokból'ke- 
rü ltek  ki.

Hogy m iért főleg ezekből, arró l m ajd bőven lesz szó.
Midőn m ár egyes közlések után elég szép számú adat

hoz jutottam , hogy ezek az érdekes alakok s szám talan 
cselekedeteik szinte kívánták a m inden irányú kutatást,, 
hozzá fogtam a somogyi levéltárban az akkori évekből 
való iratok vonatkozó adatait keresni s egyeseket, akikről 
tudom ásom ra esett, hogy maguk, szüleik, rokonaik, foglal
kozásuknál fogva ilyen irányban hagyom ányokat őriznek, 
kikérdezgetni. Ezek révén lassanként rájöttem  tetteik ru 
góira, megismertem életüket, hányódásukat, elkövetett cse
lekedeteiket s részben lelkivilágukat.

Az ira ttá ri nyomok elvezettek Baranya, Tolna, Vesz
prém , Fehér s Zala megyékbe, sőt Horvát-Szlavonország. 
szomszédos megyéibe is, m ert hiszen a somogyi betyárok, 
különösen ha üldözték őket, ide szintén át-átcsaptak. Ba
ranya, Tolna s Zala megyék irattáraiban  kutattam  utánuk; 
a veszprémmegyei levéltárban a nekem szükséges adatok 
m ár nem voltak meg; Horvát-Szlavonország levéltáraiban 
való keresést nyelvi s egyéb nehézségek m iatt kellett el
hagynom. A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában is 
átvizsgáltam a somogyi betyárokra vonatkozó ponyvairo
dalmi termékeket. Azokat nem találtam  adatnyujtás szem
pontjából megbízhatóknak.

Eleinte visszamenőleg csak az 1849-ik évben vég
ződő szabadságharctól keresgéltem adatok után, később 
azonban, látva, a betyárvilág társadalm i, kortörténelm i, 
gazdasági s egyéb különleges szempontokból való érde
kességét és fontosságát, jónak véltem kutatásaim at mesz- 
szebb időkre kitolni, megállapodván 1800. évben, illető
leg kiindulva ezen évtől.

Az 1800—1849. évek közötti betyártörténeteket in
kább vázlatosan m utatom  be, kivéve Sobrit s tetteit.

Az ira ttá ri adatok több helyen hiányosok, ennélfogva 
egyes betyáralakokra s tetteikre, sorsukra nincsenek meg
felelő, részletes adatok.

Igen jó szolgálatot tettek, m int kútforrások, a Roboz^ 
István szerkesztette »Somogy« című lap 1866—1904. év
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folyamai, melyek egyes események hűnek tekinthető közlé
seivel jól megvilágítják az akkori évek betyáreseményeit.

Némely, nyom tatásban megjelent közleményeket is 
felhasználtam. Szóval mindenünnen, ahonnan csak lehe
tett, igyekeztem adatokhoz jutni.

A somogyi betyárokról megjelent egyes füzetek, pony
vairodalmi termékek, megbízhatóság szempontjából m ajd
nem teljesen hasznavehetetleneknek bizonyultak. Légből 
kapott, mondvacsinált eseményleírásai inkább megzavar
ják s megtévesztik a keresőt, kutatót, vagy olvasót, sem
mint útbaigazítanák.

A betyárokra vonatkozó szájhagyom ányokra is nagy 
figyelemmel voltam. Az ilyen hagyom ányokat őrző egyé
neket, ha másként nem érintkezhettem velük, községük
ben, lakóhelyükön kerestem fel. Evégből voltam Bábony- 
megyeren, Kapolyban, Kadarkuton, Rinyabesenyőn, Mozs- 
gón, Szigetvárott, Vásárosbécen és Kiskorpádon. Többet 
lakásomhoz kértem.

A szájhagyományok tökéletesebb összegyűjtésével m ár 
elkéstem, m ert azok az egyének, akik közvetlenül érintkez
tek a betyárokká}, kihaltak, sőt gyermekeik közül is ke
vesen élnek. Az adatgyűjtés későn, a betyárvilág java vi
rágzása után, több, m int félszázaddal törlént. Ezen idő 
alatt a szájhagyomány felhasználható anyagának jelenté
keny része elhomályosodott, némelyiknél csak töredékei 
m aradtak meg, vagy egészen elenyésztek. Most m ár az 
1848—49-iki szabadságharcot követő abszolutizmus alatt 
fennállott katonai rögtönítélő bíróság vonatkozó irataihoz 
is nehéz lenne hozzájutni. Ha valaki ezelőtt legalább 70— 
80 évvel vállalkozott volna ily m unka m egírására, bizo
nyára hasonlíthatatlanul nagyobb eredményeket ért volna 
el az anyag összehordásában.

Olyan egyént, ki a m últ század 60-as éveiben sze
replő híres betyárokat, legalább m int gyermek látta, is
merte, csak Bábonyban, Mozsgón, Vásárosbécen, Kishár- 
ságyon, Kiskorpádon és Kaposváron találtam . Azok m ár 
közel jártak a 90. évhez. Ök akkor 6—10 éves gyer
mekek voltak.

Az adatok nagyobb részét olyanok közölték, akik szü
leiktől hallottak a betyárok tetteiről. Ezeket a 70—75 éves 
egyének között találtam, kik — különösen ha szüleik pász
torok voltak — a legtöbbet s leghitelesebbeket tudtak kö-
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zölni, ami természetes is, m ert hiszen a betyárok a pászto
rokkal álltak a legközelebbi viszonyban.

Azok, akiknek szüleinél, rokonainál történlek rablá
sok, esetleg kinzások, gyilkolások, avagy falujukban voltak 
ilyen esetek, rendesen hűen tudták közölni a hagyomá
nyokat. Az ily betyárhagyom ányokat a somogyi tekintélye
sebb ú ri családok jórésze őrzi, olyat t. i., ami náluk tör
tént. Egyiknél a betyárok éjjel meghúzódtak, másiknál az 
üldözők elől elrejtőztek, vagy nála megvacsoráltak, enni
valót, bort, kocsit követeltek stb. Mármost ezeket megye- 
szerte mind végigjárni, kikérdezni, vagy mások által ku- 
tattatn i szinte lehetetlen volt.

Ugyanilyen hagyományok a népnél is fennm aradlak: 
egyiknél a pajtában háltak, a szőlőhegyi pincében jelen
tek meg iddogálásra, m ásutt befogattak kocsijukba, hogy 
tovább utazzanak stb.

A mai nemzedéknél még a falujukból származó be
tyároknak is csak a neve ismeretes; tetteikről, melyek más 
helyen történtek, alig tudnak valamit. Saját falujokban 
a betyárok általában nem raboltak.

A betyártörténetek jó részét erősen megrostáltam; né
melyiket figyelembe se vettem, m ert nyilvánvalónak lát
szott előttem teljes elferdítésű, költött voltuk. Egyes esete
ket két-három  egyén közül majdnem mindegyik másként 
adta elő. Néha azonban az elmondottak egymást kiegészí
tették.

Az öregek, részben gyenge emlékező tehetségüknél 
fogva, részben az eseményeknek időfolytán való termé
szetes elmosódásuk következtében az időpontot, a helyeket, 
neveket összekeverték, néha egyik-másik helynévre, ke
resztnévre nem is emlékeztek.

Azok, akik az események lefolyását csak homályo
san ismerték, babonás hiedelmeket is belekevertek s az 
eseményeket képzeletükkel nagyították, kiszínezték, azért 
e könyv szájhagyományi adatainak egy részét csaknem 
e m unka nyom dába adásáig kellett újból meg újból revi
deálnom s átdolgoznom, hogy a valóságnak megfelelő adat 
foglalja el a helyét, melynek hitelességéről, főleg okmá
nyok segítségével,,meggyőződtem.

Ezeknek a néhol valószínűtlen dolgoknak egy részét 
is érintettem  itt-ott, nem azért, hogy olvasóim elhigyjék, 
hanem  hogy ezzel a nép lelkiségét, rom antika iránti sze- 
retetét, fantáziáját bemutassam.
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A nevezetesebb, hirhedtebb betyáralakokkal, főleg a 
vezérekkel, tetteik felsorolásán kívül, külön is foglalkozom.

A könyv beosztása egyenlőtlen fejezetekben oszlik 
meg, de ezt egyes eseményekhez, személyekhez fűződő 
cselekedeteik, továbbá a »közbátorságot« háborgató esetek 
gyakorisága, vagy többé-kevésbbé mérséklése, azoknak idő
közönként való szünetelése s egyes tettek- és eseményekből 
leszűrt megállapítások fejtegetéseinek terjedelm e szabta 
meg.

Néhol jelentéktelen dolgokat írtam  le, m ert jellemző- 
eknek találtam, másutt összevontam a nagyobb esemé
nyeket, noha egyes nevezetes betyár-alakok, vezérek, ne
veihez bizonyos, a többitől elhatároló időszakot szabhat
tam volna meg, m ert hiszen garázdálkodásuk idejére rá 
nyomták egyéniségük bélyegét, ezt nem tettem; jobbnak 
láttam ismertetésemet az események sorrendje szerint kö
zölni.

Hiányai mellett is érdemesnek találtam  a somogyi 
betyárvilágot megírni s kiadni, m ert em ű tökéletlenségében 
is rendkívül érdekes világot vet a semmi társadalm i kor
látot nem ismerő, magukat a társadalom ból kiközösített, 
szilaj emberek felfogására s életére. A betyárok vakm erő
sége, rendkívüli ügyessége az úri osztály egy része előtt is 
bizonyos mértékű népszerűséget biztosított; fellépésükkel 
egész megye, sőt néha 4—5 megye közönségét izgalomban, 
félelemben tartották.

A közigazgatási tisztviselőknek, a falusi jegyzőtől az 
alispánig, belevonva a főispánt s az ő felterjesztése révén 
a Budai s közben-közben a Zágrábi H elytartótanácsot, sőt 
a királyt is, egyik legsűrűbb, legkényesebb s legnehezebb 
teendői közé tartozott a betyárok megzabolálása, elfogása 
s »kiirtásán.

Különös idők voltak ezek! Érdekes kor. Ezt meg
örökíteni, úgy hiszem, nem volt hiábavaló munka.

Munkám nálunk az első összefoglaló m unka, mely 
egy megye betyárvilágát a maga egészében s hosszabb kor
szakon át, 90 évre terjedőleg, soroztosan s összefüggőleg 
igyekszik ismertetni és pedig nemcsak a betyárok alak
jainak ethnografikus leírásával, hanem, keresve az okoza
tokat, az azokból levont m egállapításokat is téve. Ezek
ben számos, a betyárokról keringő s eddig szinte vakon 
hitt és vallott téves hiedelmeket, állításokat cáfolok meg.
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Ma is olvasunk egyes lapokban, folyóiratokban köz
leményeket nevesebb betyárokról s általában a betyár
világról, mélyeknek jó része vékony, kis elszigetelt ese
m ényt véve alapul, azt sallangokkal veszi körül, önkényes, 
téves kiegészítésekbe, alappal nem bíró állításokba sod
ródik s egyúttal téves m egállapításokat is tesz.

Könyvemben betyárrom antikát h iába keresnek. A té
nyek felsorolásával, ismertetésével a valóságot tárom  az 
olvasó elé, a rom antikus elképzeléseket az olvasó alkot
ha tja  meg magának.

Eredeti, igaz arcképet a betyárokról csak egyet tud
tam  bem utatni, Mustos Jánosét, ki ma is él Kaposvárott. 
Patkó Jancsinak festmény után lefényképezett arcképét 
nem merem egészen hűnek állítani, m ert az illető festő 
— m inden valószínűség szerint — emlékezetből, vagy ta
lán képzeletből készítette. A többi, m int Sobri Jóska, Séta 
P ista  s Bödő Böske alakja hiteles leírás alapján készült 
s az az érzésem, hogy a művész, jellemző arcvonásaik 
után, jól ábrázolja őket. Ha valam ikor, akár elbeszélések
ben, regényekben szerepeltetik őket s e m unkát forrásul 
használják, nagyjában m egrajzolhatják egyéniségüket; 
színdarabokban pedig elég hűen ábrázolhatják őket.

Egyes idézett versek, nóták egy része egész bizonyo
san nem Somogybán született, de itt közszájon forogtak 
s az itteni betyárok érzelmeinek tükrei voltak.

író ink  régebben a betyárvilággal komolyabb tanul
mányozás alapján nem foglalkoztak; teljesen ráhagyták 
a ponyvairodalom ra, amely aztán a valóságot nélkülöző, 
fantasztikus mesékkkel m utatta be a betyárok alakjait.

Egyes kiváló íróink, m int Berzsenyi Dániel, Herm án 
Ottó s Eötvös Károly érintik ugyan a dunántúli betyár
világot, de annak mibenlétére mélyebben nem hatoltak s 
a pásztorsággal, a néppel s úri osztállyal való vonatko
zásait figyelmen kívül hagyták. Akkor még nem volt divat 
a falut kutatgatni s így a népiélek belső világával nem 
tarto tták  érdemesnek foglalkozni.

Ethnográfusaink sem m éltatták eddig kellő figyelemre 
a m agyar betyárságot, pedig azok élete nagyon belehasí
tott a népéletbe, a pásztorvilággal meg elválhatatlanu) 
szoros összefüggésben állt.

Meglehet, hogy akadnak többen a »somogyi gyökereké 
közül olyanok, akik rossz néven veszik, hogy én, a so
mogyi betyárvilágot leírva, könyvalakban kiadtam, m ert
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az a véleményük, hogy ezzel Somogy megyét az egész 
ország előtt kom prom ittáltam , pellengére állítottam. E l
lenkezőleg: e könyv éppen alkalm at adott annak a hiede
lemnek megcáfolására, m intha a somogyi nép — a föld
míves, tehát az igazi, állandóan ittlakó népet véve — 
hajlamos lett volna a betyáréletre. A pásztoroktól, akik
nek soraiból kerültek ki ezek a kujtorgók, idegenkedett, 
elzárkózott, a betyároktól pedig félt. Ezt egyébként e 
könyv egyes fejezeteiben majd bővebben megvilágítom.

M unkámat vérzivataros időben, a m ásodik világhá
ború negyedik évében adom k p  m ert bizonyos okokból 
m ár nem várhattam  vele s így el kell készülnöm arra , 
hogy igen sokakat a betyárvilág dolgai bizony nem érde
kelnek, m ert hisz most annyi nagy, különös, az egész 
világot megrázkódtató esemény torlódott össze, amelyek 
sokkalta jobban lekötik a nagyközönség figyelmét. De 
akit a betyárok különös egyénisége, erkölcsi felfogása, 
tettei s élete, m int az akkori kor kórtünetei, érdekelnek 
s azokat, m int azon kor társadalm i, gazdasági, s közbizton
sági viszonyok kiegészítő adalékát tekintik, úgy hiszem, 
szívesen állanak olvasóim sorába.

E munka összeállítása s megírása közel öt éven”at 
sok utánjárást, személyes érintkezést és ira ttá ri kutatást 
követelt s hogy ezt az eredményt is elértem, melyből e 
könyv kialakult, azt egyes, irántam  jóakarato t tanúsított 
egyéneknek köszönhetem. Itt először Somogy vármegye ki
váló levéltárosának, d r Molnár Istvánnak  s hű segítőtár
sának, Kovács Lórántnak, fejezem ki őszinte köszönete- 
met, kik levéltári kutatásaim nál mindig a legkészségeseb
ben álltak szolgálatomra. Pedig éveken át de sokszor zak
lattam őket! Azután azoknak, akik a szóbeli hagyom á
nyok gyűjtésénél s egyéb adatok kikutatásánál, vagy el
készítésénél oly szíves készséggel nyújtottak segédkezet, 
mint: dr Szabó Béla zalamegyei, d r Mérő József baranya- 
megyei és dr Hadnagy Albert tolnamegyei főlevéltárosok
nak; Tóth Sándor vásárosbéci ref., Kozáry György mozs- 
gói róm. kath. f. lelkészeknek, özv. Szilády Béláné és 
leánya, Darabos Józsefnének, Szilády Béla mozsgói állo
mási elöljárónak, dr Merényi Oszkár keresk. iskolai igaz
gató, egyetemi m agántanárnak, d r Pongrácz Károly ny. 
főgimn. igazgatónak, Liebstöckl Jenő f estőművésznek, Mé- 
rey Andor  erdőtanácsosnak, Svastich Elek  ny. árvaszéki 
elnöknek, Ring Vilmos nagybérlőnek, továbbá Zolder Ká-
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voly pákái (Zala megye) lakosnak, Kapolyi Antal, Vámosi 
Vendel és Gergely József öreg juhászoknak, Tóth Mihály 
számadó juhásznak, akik igen ériékes és megbízható köz
lésekkel színesítették meg szájhagyománybeli közléseik
kel c könyv egyes fejezeteit.

Végül őszinte elismeréssel s köszönettel kell megemlé
keznem dr Thúry Zsigmondról, az Uj-Somogy Nyomda 
R.-T. kiváló igazgatójáról, kit e könyv kiadásánál nem a 
rideg üzleti számítás, hanem  egy érdekes világot ismertető 
m unka megjelenhetésének szempontjai is vezettek s igye
kezett a mai összetorlódott nehézségek m ellett a könyvet 
minél tetszetősebb alakban megjelentetni.

Kaposvár, 1943. év.
A S Z E R Z Ő .



A  betyárokról általában.

Kikből kerültek ki a betyárok.

Mielőtt a betyárélet részletesebb taglalására térnék, 
szembe kell néznem azzal a kérdéssel, hogy egyéniségük, 
tetteik után ítélve, kiket is neveztek  — Somogyot véve — 
betyároknak és kiket tekin thetünk m i is azoknak.

Hogy ezt megérthessük, kissé körülményesebb m a
gyarázatot kell adnom a népélet, a pásztorkodás egyes 
jelenségeiről, melyek falusi helyeken, pusztákon, m ajorok
ban elszórtan, vagy általánosan előfordultak és amelyek a 
magasabb felfogású embereknél megütközést keltetlek, a 
nép azonban azokat, m int megszokottakat, egészen term é
szetesnek találta.

Ennek részben való megvilágítására az élte derekától 
Somogybán, Nikla községben élt nagy költőremetének, 
Berzsenyi Dánielnek »A magyarországi mezei szorgalom 
némely akadályairól* szóló m unkájában talált népleírást, 
amelyet egész bizonyosan a somogjú s elsősorban a niklai 
népre vonatkoztathatott, kívánom figyelembe venni; m ert 
hiszen itt volt m ódjában leghosszabban, m int földbirtokos
nak és gazdálkodónak, akarva, nem akarva, érintkezni 
a néppel s azt bizonyos mértékig megfigyelni.

»A m agyar nép, — írja  Berzsenyi — igen ildomos, 
becsületérző, sok erővel és természetes okossággal bíró 
faj ugyan, de annak szép hajlom ányai gyakran nagyon 
rosszra vannak fordítva, úgy, hogy annál többnyire a 
csinosság és büszkeség betyársággá. . .  az erő és ham is 
becsületérzés zsiványsággá fajul olyannyira, hogy vágynak 
némely erősebb és m agyarabb tájaink, hol a m agyar ifjú
ság a zsiványságot, azaz tolvajságnak m inden nemeit, nem 
rú tnak  és rossznak, hanem férfi dísznek és erénynek nézi; 
a tömlöcöt és derest nem hogy szégyenlené, sőt mennél 
jobban próbálta azokat, annál derekabb legénynek tartja 
magát és legföljebb az aprólékos lopást érzi gyalázatnak, 
m ert úgymond: Jóravaló ember lop ökröt, lovat, disznót,
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nem pedig aprólékot. Ez a népmorál nemcsak számtalan 
pásztorainknál, de sok rom lottabb helyeken a földmívelő- 
nép nagy részeinél i s . . .  Mert ezek a mi jóravaló embe
reink nemcsak ökröt, lovat szoktak lopni, de egyszersmind 
rabolnak és gyilkolnak is.« x)

A nagy költőremete ezen megállapítása, — vélemé
nyem szerint — különösen a földmívelő népnél — csak 
egyesekre vonatkozhatik, m ert a nép általában mindig 
idegenkedett és félt a kóborló betyároktól, akármilyen 
népszerűek voltak is, akárm it is nótázott róluk; a gyilko
lástól pedig iszonyodott. így gondolkozott és így fogta fel 
fel később is a nagy betyárvilágban, a m últ század 50— 
70-es éveiben, amire egyes m egtörtént esetek eléggé rá 
világítanák. Azt az elvetemült felfogást pedig a nép általá
ban sehol sem vallhatta, mely szerint dicsőségnek tartotta 
volna a lopást, a deresre húzást és a tömlöcöt. Ilyen nép
m orált Somogybán még az e tekintetben rosszabbhírű 
lakosságnál sem tapasztaltam . Hiszen örök szégyene volt 
egy falubelinek, ha  a »vármegye kezén« megfordult, vagyis 
börtönviselt volt.

A nép a falubeli duhajokat, betyárokat, kiket Ber
zsenyi szerint a csinosság és büszkeség tett azzá., soha
sem tarto tta  elvetemültöknek. Ezek a falu hősködő alakjai, 
falurosszai voltak. Lakodalm akban, nyilvános helyeken, 
korcsm ákban, búcsuk, vásárok alkalmával más legény 
társaikkal, főleg valamelyik leány m iatt való féltékenység
ből, virtuskodásból, verekedési vágyból, sok esetben m in
den különösebb ok nélkül összevesztek, valakit tettlegesen 
bántalm aztak, m agukat hősnek, s falu első legényének 
tarto tták  és büszkék voltak »betyárgyerek« voltukra. A 
nóta szerint:

Azt m ondják a kisbári leányok,
A kisbári legények m ind betyárok;
Ha betyár is a maga falujában,
Nincsen párja egész Magyarországban.

Az ilyen betyároskodó többé-kevésbbé dologkerülő is 
volt, noha duzzadt a testi erőtől.

R uházatát is duhajosan, a rendestől eltérően viselte,
’) 21—22 lapon Jegyzet; Az egyszerűen sz.-el jelölt hivatkozási szá

mok a somogymegyei levéltárból való adatokat jelzik. A máshonnan eredő 
adatok külön meg vannak jelölve.
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E falusi legényekből azonban csak nagyritkán akadt 
és csak különös véletlenségből, aki »igazi« betyárrá  csa
pott fel, vagyis olyanul, akinek csupán az volt a foglal
kozása. Alkalmi csoportosulásuk sem volt lopásra, rab 
lásra és ilyesfélét nem is cselekedtek. Ezek később, ha 
csak tűrhető szegénységben éltek, testi és lelki kilengéseik 
után lehiggadva, rendes, egészen békés földmívesekké, a 
társadalom hasznos tagjaivá érlelődtek. Az ilyen legény 
csak betyárkodó volt és nem betyár. Hiszen Berzsenyi a 
szüleitől távol, városban élő ifjúra is azt m ondja, hogy 
ahelyett, hogy tudom ányokba, vagy jobb erkölcsbe avat
tatnék, ott betyárkodik«. (A Magy. M. szorg. akadályai
ról 29. 1.)

A betyár s betyárkodó között Berzsenyi nem tesz 
különbséget. Egyébként Berzsenyi aligha ism erte jól a 
népet; az ő komor elvonultságában, csak a gazdaságnál s 
az azzal kapcsolatban álló egyes ügyes-bajos dolgaiban 
érintkezhetett velük, m int cselédekkel, napszám osokkal és 
pásztorokkal, tehát szolgálati viszonyukból kifolyólag. Ma
gával a földmíves néppel, a becsületesen gondolkodó törzs
lakosság javával aligha érintkezett; nem ism erhette csa
ládi életét, szokásait, ősi, házi törvényeit s így nem hatol
hatott be lelkivilágába, különben nem festett volna róla 
ily valóban ijesztő képet.

Berzsenyi sötétenlátása a falujokban duhajkodó, hős
ködő, betyárkodó legényekre aligha volt alkalm azható 
azon időben sem. Később még kevésbbé.

A betyáréletre más lelkületű , más foglalkozású, más 
sorsú és más előélettel bíró egyének adták fejüket, m int 
akiket fentebb ism ertettünk, amit az alábbiakban fogunk 
látni.

Még mielőtt erre rátérnénk, meg kell említenünk, 
hogy a betyár szó, m int általában tudjuk, perzsa-török 
eredetű, mely más és más értelem ben és bizonyos inga
dozó jelentéssel terjedt el a különböző országokban. N á
lunk is más, több árnyalatú értelme volt. A perzsa bikar, 
batiar stb. török bikiar, bekiar szavaknak m agyar nyelven 
értelme: dologtalan suhanc. Ezzel a szóval illették, gú
nyolták a törökök az egyes keresztényeket, hitetlen 
gonosztevő értelemben. Nálunk a nép, még a »kujtorgó« 
fegyveres betyárt sem tekintette gonosztevőnek. A betyár 
szó Dunántúlon nem vert gyökeret oly értelemben, m int 

i az Alföldön. Dunántúlon a nép a betyárkodót duhajnak,

I
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az igazi betyárt járkálónak, kójtorgónak, zsiványnak ne
vezte. A hivatalos iratok nem ismerték a betyár elnevezést. 
Főleg a pásztorok s maguk a betyárok használták a be
tyár szót. ')

A jobbágyság idejében, a szigorú, néha zsarnokoskodó 
garázda uraságtól m egszökött egyén állt be betyárnak. 
Otthagyta jobbágytelkét, mely így deserla sessiová, (el
hagyott telekké) vált.

Számosán a katonasághoz való besorozás elől szöktek 
meg, ahová a szegény vagyontalan emberek, pásztorok 
fiait vonták be. A népdal is azt m ondta:

A gazdagot, ha több is van, nem bántják,
A szegényt, ha egy is van, elhajtják.

Nem ok nélkül vonakodtak a legények a katonaságtól, 
m ert hiszen akkoriban 12 hosszú éven tartották benn egy
folytában őket s jórészt Magyarország határán  kívül, ide
gen légkörben kellett szolgálniok. 32—34 évesek voltak, 
am ikor falujokba visszakerültek: elszoktak régi foglalko
zásuktól; a pásztor, a cseléd s más nincstelen visszatérte 
u tán  nehezen tudott elhelyezkedni s beletörődni a nehéz 
testi munkába.

Mint tudjuk, a m últ században jóidéig verbuválás, 
fogdosás, azután sorshúzás, később pedig a vármegyékre 
kivetett számból a járásoknak, illetőleg községeknek kel
lett a rájuk eső aránylagos számban eső újoncot előállí
tani. A vármegye főurai s nagybirtokosai is adtak birto
kaik arányában 10—30 újoncot.

És kikből állították ki ezen újoncokat?
A községekben a vagyontalan, jórészt m unkakerülő s 

duhajkodó falurosszaiból, .akiket a »Verbung Comando« 
embereinek úgy kellett összefogdosni és bekísérni; a bir
tokosoknál pedig a pásztorok, cselédek leghaszontalanabb- 
jaiból, akik csak terhére voltak mindenkinek. Ezek néme
lyike m ár az úton meglógott, vagy ha bevonult, a legelső 
alkalommal, néhány hét, hónap, vagy talán évek múlva 
szökött meg s megyéjében erdőkben és más búvóhelyeken 
húzta meg magát; kéregetett, lopott, rabolt, önként, — 
tartva a . szigorú büntetéstől — soha nem térlek vissza 
s m int az 1814. évi megyei nagygyűlés jegyzőkönyvének 
1. pontjában olvassuk, ». . .  a csavargók számát szaporí-

!) Egyetlen jelentésben találtam a betyár elnevezést. A barcsi főbíró 
638—1865. sz. jelentésében Molnár Ferencet jelezte betyárnak.
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tották.« Később is úgy volt. Töm érdek volt a katonaszö
kevény, kiket állandóan köröztek s róluk nyilvántartást 
vezetni s havonként jelentést kellett tenni.

1800 évben megtörtént, hogy ily zabolátlan újoncok, 
midőn Tapsonyból Szombathelyre akarta  őket a vasas
katonaság kísérni, fellázadtak s a kíséretül kijelölt kato
nákat lefegyverezve, megszalasztották s részben legyilkol
ták, azután pedig az egész helységet felprédálták s tovább 
menve, Hetes, Nagybajom, Mezőcsokonya és Sárd köz
ségekben mindenütt pusztítottak, raboltak; az uraságok 
nemes fajlovait leszúrták. Ez m utatja, hogy milyen ele
mekből kerültek ki, kényszerűségből, az újoncok. Lefegy
verezvén őket, többeket felakasztottak s fogságba vetettek. 
(Somogy vm. története 501—502 lap.)

A katonaság alól való szabadulás céljából számosán, 
különösen cigányok, öncsonkítás bűnébe estek. Ilyen ön- 
csonkítókról m ár a 18. század második felében sűrűn em 
lékeznek meg a megyei iratok. (1650—1750. Prot. 13.) 
A legtöbben egy-két ú jjukat vágták le, vagy fogaikat törték 
ki. Az ily öncsonkításukért pedig 10—20 évi fogságot 
kaplak, amely büntetést rendesen Eszéken töltötték ki.

Egyeseket a szegénység, elhagj^atoltság, elkeseredés 
és egyéb tűrhetetlen életviszonyai tették hajlam ossá a be
tyáréletre. Ha egy cselédet, pásztort szolgálatból elbocsá
tottak és nem kapott jó »levelet« (bizonyítványt), vagy 
semilyet se, mit csináljon, hová forduljon? Kész m artalé
kává vált a betyároknak. Az ilyenekre szólt a vers:

Én is, én is elbujdosom,
Em önök a világnak,
Vagg emönök az Alföldre 
Ott beállók betyárnak.

Mert még a somogyi legényt is az Alföld vonzotta, 
valószínűleg az ott garázdálkodó neves betyárok h íre  után.

Voltak, akik kisebb-nagyobb vétséget, bűnt követtek el 
és mikor az a hatóság tudom ására jutott, elhagyták ottho
nukat, elbujdostak. Méreg István somogyi főispáni hely
tartó szerint a rablóknak nagy része csekély lopások m iatt 
lett rablóvá. A börtönből megszököttek rendesen betyár
bandába álltak. Volt olyan is, aki bújában, m ert pl. ked
vese elhagyta és egyedül állt, kívánkozott betyárok közé 
és csak alkalom kellett rá. Az is előfordult, hogy valakit 
akarata ellenére, valósággal belecsábítotlak a betyáréletbe.
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Némelyik véletlenül sodródott a betyárbandába. Valahol 
pl. a csárdában, szálláson, nyílt helyen, az erdőben talál
kozott egy betyárral vagy betyárbandával és rábeszélésre 
társult, illetve közibük állt.

Egészen szelíd természetüknél és jóérzésüknél fogva 
többen nem is voltak alkalm asak ilyen 'életre. Rövid be
tyárkodás u tán  szívesen meg is váltak volna ettől az élet
től, de a betyárok szigorú fegyelme ilyen önkényes ki
válást nem tű rt el erős megtorlás nélkül. Életével játszott 
volna az illető. Az ilyen boldogtalan betyár óhaját fejezi 
ki az alábbi vers:

Ha még egyszer boldog leszek,
Istenem , fogadást teszek:
Megjobbétom életömet,
Rosszra nem adom fejemet.

Akadt olyan, aki lelkesedésből adta magát a betyár
életre. Ezt állapították meg a m últ század harm incas évei
ben Sobri Jóska társáról, Milfajt Ferkóról, féligmeddig 
ez vitte erre az életre a Patkó testvéreket, Bergán Jancsit 
és Séta P istát is.

Ritkább esetben némelyik azért állt be betyárnak, 
m ert apja, vagy öregapja az volt. A nóta szerint:

Betyár volt az öregapám,
Az apám sem volt jobb annál;
Hogy vállana énbelőlem  
Becsületes, igaz ember.

Cseri Jóska verse:
Megizentem én a feleségemnek,
Hogy gondját viselje egy gyerm ekem nek;
Ne adja se juhásznak, se csikósnak,
Egy fiam at adja oda betyárnak.

Fia, Bandi, a nóta szerint, csakugyan betyár lett:
Betyár vagyok, Cseri Bandi a nevem,
Nevem et is betyár osan viselem;
Betyár vagyok, a nevem is nem  volt más, 
N yakam on a cifra szűröm, tarisznyám.

A betyárok, jórészéről azonban el lehet mondani, 
hogy — m int egy öreg pásztor, ki a betyáréletet jól is
merte, előttem kifejtette — erős természetük, »rászületé-
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sük« hajtotta a betyáréletre. Túlnyomó részének semmi 
különös lelki, vagy tárgyi oka nem volt, hogy betyárrá  
legyen. Ezek jórésze családalapításra nem gondolt s nekik 
a családi otthon keretei között, a régi szokások által meg
szabott élet terhes, szűk s unalm as volt; dologkerülés., 
öröklött, leküzdhetetlen hajlam , ösztön, korlátot nem is
merő, szolgálatot kerülő, szabadéletet, csatangolásl, köny- 
nyű életet kedvelő és hősködést szóinjúhozó egyének vol
tak ezek, kikre nézve Berzsenyi Dániel igen érdekesen 
nyilatkozik a m ár érintett közleményében (25. lap.) 
». . .  majd minden parasztlegény m int ökrész, lovász, életé
tének nagy részében hever, pásztorkodik és azonkívül 
még minden faluban, mind parasztok, mind urak, számos 
pásztorokat, a pásztorok még számosabb bojtárokat ta r
tanak s meggondolván, hogy ezen pásztorok egyrészről 
a magyar zsiványságnak központját, m ásrészről pedig leg
delibb erdei gavallérok, a m agyar legénységnek betyár
példányait form álják, igen könnyű átallátni, hogy ennyi 
rossznak összefogása a nevelésben és egész népéletben 
önként szüli m indazon erkölcsi veszélyeket, melyeket ha
zánk legboldogabb tájékain és legjelesebb népén dúlni 
fájdalommal tapasztalunk.« Ezt Somogybán írta  Berzsenyi 
és egész bizonyos, hogy elsősorban a somogyi népre és 
pásztorokra vonatkozik.

Már a 18-ik században, mondhatni, általános volt a 
panasz a pásztorok garázda viselkedése miatt. Öreg pász
toremberek állítása szerint pásztor s betyár: egy volt, 
vagyis hogy az igazi betyár csak pásztorokból telt ki, 
mint olyanokból, kik bátor, elszánt s semmit sem veszítő 
emberek voltak. Ezt, persze, nem vehetjük szószerint, 
mert voltak nagyon becsületes pásztorok is, de az tény, 
hogy a magja a pásztorokból került ki.

A pásztort foglalkozása, életkörülményei és az ezek
ből kialakult erkölcsi felfogása szinte praedestinálta a 
betyáréletre.

A pásztor életformája különbözött nemcsak a föld
műves népétől, hanem a többi uradalm i alkalmazottól is 
(béresétől, kocsisától).

Az akkor még végtelen terjedelmű legelőkön őrizve 
nyáját, magában, bojtárjával, vagy kis fiával s hű kutyá
ja által kísérve, mindenféle társas érintkezéstől el volt 
szigetelve. A népi élet derültebb részét nem, vagy csak 
ritkán élvezte: templomba, búcsúkra, lakodalm akra, fo



nóba nem járt. Iskolát nem látogathatott s így belső er
kölcsi s szellemi tartalm a nélkülözte a családi rendes ne
velést, vallásosságot, jó példát nem látott, bűnös hajlam át
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Régi pásztor.

nem nyesegette, nem irtotta senki. A jó iránti fogékony
sága nem fejlődött ki. Egész lelki alkata valami külön
leges volt. Ingatlana és egyéb vagyona nem volt, rokon
sága a faluban, sőt a pusztán is hiányzott, tehát semmi
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sem kötötte egy helyre s ha  természetes hajlam a volt a 
járkálásra, kószálásra, könnyen otthagyta helyét, foglal
kozását s beállt betyárnak.

Ez különösen azoknál m ent könnyen s kényszerűség
ből is, akik, m int fiatal legények, lopásokat követtek el.

Amelyik pásztornak 5—6, sőt több fia volt, az mind 
apja foglalkozását akarta  követni, sőt kellett is követnie, 
mert a pásztoroknál a legerősebb kasztrendszer u ralko
dott: kanásznak fia csak kanász, juhász, gulyás, csikós 
stb. fia szintén csak apja foglalkozásában helyezkedhetett 
el. Mint m ondták: »A pásztorságba bele kellett születni«.

Ha a pásztor fia nem tudott helyet kapni, egyéb 
foglalkozásba nem fogott, földművesnek, napszám os
nak és egyéb foglalkozásúnak nem ment el, hanem  
rendesen lopásra vetemedett, amire, persze, idővel rá 
jöttek. A hatóság kereste; az elfogás, büntetés elől el- 
ugrott, járt-kelt, bujdosott erdőkben, szőlőhegyekben, 
pusztákon és csak alkalom kellett hozzá, hogy a betyá
rok közé álljon.

A pásztorok jórésze a betyárokkal való sűrűbb érin t
kezés alól csakugyan nem vonhatta ki magát. Faluvégeken, 
elhagyott pusztákon, erdők sűrűjének közepén álló m ajo
rokban élvén, a betyárok, különösen este s éjjelenként 
őket keresték fel, m ert hiszen a betyárok túlnyomó része 
szintén pásztor volt. könnyen megértették egymást; egyik
másik orgazdájukká is szegődött.

Ezek a megállapítások megértetik velünk, hogy a fia
talabb pásztornépség m ért ha jto tt oly könnyen a betyár- 
éleire, amelynél em bertársai személyét, vagyonát nem kí
mélte, nem tudván értékelni szerzeményére fordított fá
radtságát, néha verejtékes m unkáját; a betyár bűnös vá
gyait ridegen, irgalmatlanul, sokszor visszataszító kegyet
lenséggel elégítette ki.

A betyárok érdekes, m ajdnem  azt m ondhalnók színes 
kiegészítői voltak a zsidók és a nők. Hogy egyes zsidók 
miként keveredtek a somogyi betyárbandákba, miféle kö
rülmények sodorták őket erre a nagy bátorságot s el
szántságot kívánó veszedelmes életre: foglalkozás nélkü
liségük, nyomoruk, egyéni szerencsétlenségük, talán bű
nös tetteik következményei alól való menekülés, avagy 
harácsolási vágyuk, nem tudjuk. Annyi tény, hogy m ár 
1810-ben szó van zsidók betyáros tolvajlásairól. Két zsidót

2 *
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tolvajláson értek, de »elugrottak«. Jj 1829-ben Zala megye 
törvényszékéhez utasítottak egy Kund nevű u ra t »némely 
rabló zsidóknál talált pálinkás-kazán sajátsága, bebizo
nyítása végett«.2) Később, m int látni fogjuk, a m últ szá
zad 50-es, 60-as éveiben szerepelnek betyáralakulatokban.

A nők rendesen m int a betyárok kedvesei, vagy vala
melyiküknek felesége, csatlakoztak a bandához, követvén 
a bandát a rablásokban.

A betyáréletre nem mindegyik egyén adta fejét egy
szerre. Sokan, mintegy fokozatosan értek meg arra. A köz
renddel, törvénnyel ellenkezésbe került egyének nem m in
denkor azzal a szándékkal menekültek el otthonukból,, 
hogy rossz életre meneküljenek: egyelőre csak a közvetlen 
baj elől bujdostak el, gondolván, hogy valami módon ta
lán csak elvonul fejük fölött a baj. De ha ez tovább fe
nyegeti, előbb-utóbb valamely irányban igyekeztek átme
netileg boldogulni. Az ilyen otthontalanná vált nem rabolt,, 
inkább kéregető volt és ennek ürügye alatt bolyongott. 
Némelyik cselédnek m utatkozott be és szolgálatkeresés 
címén járt-kelt. Ezeket a nép »járódóknak«, vjárkálók- 
nak«, y>menősöknek«. nevezte, kik a faluszéli házaknál, 
m ajorokban a családokhoz kopogtak be és ennivalót kér
tek; azt, ha  volt, m indenkor meg is kapták.

Az alattom osan sompolygó lopkodókat, egyesek ki- 
fosztóit, fűzfa-, krum pli-, parlallai-, kertaljai betyároknak 
nevezte a pásztornépség. Számosán voltak a bujkálok  is, 
kik valam i bűncselekm ényt követve el, elfogatásuk elől 
menekültek. Mindezek néha fenyegetőleg léptek fel. Idővel 
több járkáló csavargó egymásra találván, m ár nem elé
gedtek meg a kéregetéssel, apróbb lopásokkal, hanem 
egyes pusztai úribirtokosokhoz és más urakhoz állítottak 
be, ott — fegyvertelenül — követelődztek, loptak, raboltak. 
Ekkor m ár, m int bandában járók, betyárszám ba mentek.

Némelyik ilyen járkáló egyenesen valamely ism ert 
betyárbandához szegődött. De volt olyan is, aki fegyverhez 
jutva, m agánosán kezdett rabolni: ahol egyesekkel talál
kozott, m egállította az illetőt, pénzét, egyes ruhadarab jait 
elvette, tehát útonálló lett. Ezek különösen a vásárokról 
hazatérőkre leselkedtek. Hidak alól, fák stb. mellől alkal
m as pillanatban előugrottak és felhúzott puskájukkal meg
állásra kényszerítették az utast, hogy pénzt csikarjanak

') 505—1810, sz.
2) 2905—1829. sz.
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ki tőle. A társaságba, úgynevezett bandába verődöttek és 
állandóan együtt tartók »betvároknak«, »bujdosóknak« 
tarto tták  magukat. A pásztorok így nevezték őket. A hiva-

Betyár.

talos iratok azonban »kóborlók«, »kujtorgók«, fegyveres 
»csavargóké, »gonosztevőké elnevezést használták rájuk, 
bandájukat pedig rabló-, yagy zsiványbandának nevezték.

A Bach- és a Schmerling korszákban is (1849—1866) 
a németnyelvű hivatalos körözvények szintén * rabló el-
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nevezéssel éltek. Hogy a hivatalos iratok kerülték a be
tyár elnevezést, azt annak véljük tulajdonítani, hogy e 
szó rabló értelemben nem honosodott meg s m ert — mint 
m ár érintettük —, betyár elnevezés alá a hősködőket, 
duhajkodókat sorolta. Hiszen Sobrit, Patkókat, Juhászt s 
többi híres betyárokat is csavargóknak, járkálóknak, go- 
ínosztevőknek s nem betyároknak nevezték a hivatalos 
iratok. A hivatalos iratok kóborló, fegyveres csapatot is 
említenek.

Alföldön betyár névvel illették általában a dologtalan, 
csavargó embereket s életmódjukhoz képest nyerték jel
lemző elnevezésüket, mint: útonálló, rabló, futó, lókötő, 
kapcabetyár stb. A futóbetyár csak a vagyonbiztonságot 
veszélyeztette. (Vasárnapi Újság, 1863. 26. 1.) Az Alföldön 
a betyárok többnyire csikósok, gulyások és juhászokból 
kerültek ki. (Fővárosi Lapok, 1870. 686. 1.) Somogybán 
főleg juhászokból és kanászokból.

Mindezen elnevezések között Somogybán megvan az 
árnyalati különbség, különösen a betyár és zsivány között.

A betyár voltaképen a duhajnak, a betyárkodónak 
egyes esetekben elfajzott alakja, akinek betyár mivolta 
önálló foglalkozást jelent és aki nemcsak hősködik, ha 
nem a vagyonosabb embereket megrabolja, de azok életét 
általában kíméli, aki többnyire ad szavára és becsületére 
is. Ami anyagi kárt tesz, azt nem tekinti lopásnak, rablás
nak, m ert hisz a gazdagot károsítja meg és m arad még 
annak elég. A régi jogszokásból kifolyólag egyes cselek
ményeit, melyek voltaképen lopások voltak, nem is tekin
tette annak. Á betyárok túlnyomó része a kirablottat csak 
akkor bántotta, ha ellenszegült, pénzben a várt, vagy kö
vetelt összeget nem adta meg. Em berhalál rablásuknál a 
legkivételesebb esetben történt. Bizonyos része azonban, 
ha  a vezér gyenge, vagy rosszlelkű volt, kegyetlenkedett.

A y>zsívány« m ár zordlelkű, nyakra-főre öldöklő em
ber volt. Rablásaik rendesen az áldozat megkínzásával, 
meggyilkolásával jártak ; kegyetlenül viselkedtek, sőt rab 
lásukat nem egyszer gyilkolással kezdték, hogy azután 
zavartalanul rabolhassanak. A zsiványbandát a nép kép
zelete rendesen soktagúnak vélte, a valóságban azonban 
csak hárm an—négyen voltak.

Nem tekinthetők sem betyároknak, sem zsiványoknak 
azok, akik alkalmilag és ritkább esetben valakinek kirablá
sára összeálltak, vagy csak egy-egv alkalom ra csatlakoz-
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tak valamelyik betyáralakulalhoz. Ezek rendesen alkal
mazásban lévő pásztorok voltak, kik nappal őriztek, vé
gezték rendes m unkájukat, este és éjjel pedig raboltak, 
azzal az önvigasztalással, hogy valami órájuk is ráfér. 
Vagy megszomjaztak, befogták csacsijukat — m ert sza
m ara minden pásztornak volt —, felmentek a szőlőhegybe 
és ott valamelyik pincét feltörve, elvittek egy-egy kisebb 
hordó bort. Ezeknek a rablás mintegy mellékfoglalkozás 
volt. De viszont voltak betyárok, kiknek meg a pásztorság 
volt mellékfoglalkozásuk.

A katonaszökevények társasága, vagy egyesei iSj csak 
bizopyos ideig raboltak, ha betyároknak nem csapták fel,, 
azután, ha visszavitték őket a katonasághoz, hazatértek,, 
vagy szolgálatba álltak.

Meg kell itt emlékeznünk az ú. n. szegénylegényekről 
is, kiket többen a betyárok magjaiul tekintenek. A szegény- 
legény Somogybán nem m int a társadalm i élet kötöttségét 
magától 1 erázó betyár, rabló jelentkezik, hanem  m int fog
lalkozáshoz nem jutott, vagy azt kerülő egyén, melynek 
fogalmához nem tartozott a katonaságtól való megszökés, 
bujdosás, hanem inkább valamely okból a világgámenés, 
munkanélküliség, főleg pedig az álláshoz való nem jutás. 
Magános, kéregető, itt-ott zsaroló, vagy erőszakoskodó volt, 
ki nem ment betyárszám ba s talán nem is akart az lenni, 
csak — esetleg — belesodródott.

Somogybán s D unántúlon szegénylegény címen egyes 
zalámbolók nevezték magukat, de nem a régi értelem ben; 
ezzel nincstelenségüket, de nem m ivoltukat jelezték. So
mogy s a szomszédos megyék levéltárában a szegénylegény 
elnevezést hivatalos iratok között csak egyszer találtam 
és, m int később., a betyárok üldözése kapcsán érinteni 
fogom, hogy szegénylegény elnevezést gonosztevő, rabló 
értelemben említik egy 1697. évben tarto tt megyegyűlésen. 
(Tehát a Rákóczi szabadságharcot megelőző időben). Má
sutt sem magyar, sem latin kifejezéssel, vagy körülírással 
nem fordul elő; csak bujdosó, szökött katonákról van szó 
(profugos milites, milites desertori), ezeknek a képzete 
pedig nem olvadt össze a betyáréval, hogy egynek lehetett 
volna venni.

A magukat szegénylegényeknek nevező egyének há
borúk, főleg a Rákóczi és az 1848-iki szabadságharcok 
után jelentkeztek, gyakran csoportosan, m int szolgálatnél- 
kúli. kóborló hadviseltek, az ország különböző vidékein,
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de ezek, ha  itt-ott loptak is, nem voltak betyárok s a 
maguk egészében nem is váltak azzá, csak egyesek téved
tek be a betyáralakulatokba. Tehát nem a "gonoszkodó 
rablók csatlakoztak őhozzájuk, hanem  megfordítva: az ő 
soraikból sodródtak néhányan igazi betyárokhoz, ha fog
lalkozásul az állandó szabad életet akarták választani.

Az ilyenfajta szegénylegények a háborús események 
utóhatásainak tünetei voltak s egy évtized múlva eltűntek 
és így nem lehetnek alkalm asak arra, hogy a betyárélet 
belőlük fejlődjék ki.

A betyáréletet Somogybán olyan gazdasági állapotok 
szülték, m int a következő fejezetben látni fogjuk, melyek 
nem egyes események múlandó hatásából eredtek.

*
M agyarországon, Somogyon kívül, még két vidék be

tyárja i forogtak nagy hírüknél fogva, közszájon: a Bakony 
és az Alföld betyárjai. A bakonyi betyárt a nagy erdőség 
term elte, az alföldi futóbetyárt pedig a puszták, tanyák 
szülték és villámgyors száguldásai tették híressé.

És m iért vált híressé-nevessé a somogyi betyár'? A leg
többen, még a somogyiak is, azt hiszik, hogy azért, mivel 
a somogyi köznép összesége (bicskásnak, »rossebesnek« is 
tartván  őt) különösen hajlam os volt, m ár természeténél 
fogva, erre az életre: valahogy szilajabb, rakoncátlanabb 
és így a betyáréletre jobban rászületett volt, m int a du
nántúli megyék többi népe.

H át először is tiszta, ősi eredetű magyar lakossága So
m ogynak aránylag nem sok van. Már a XIII. században 
jelentékeny számú besenyő telepedett meg s ugyanazon 
időtájban a birtokosok a népszaporítás végett több ízben 
tótokat, azután németeket hoztak Somogyba. A török vi
lágban, az 1552—1601. években tartó, szakadatlanul folyó 
háborúban Somogy lakosságát valósággal kiirtotta. Még 
rácokat is kellett a Balaton, Somogyvár és Koppány vidé
kén 87 községbe telepíteni, (igaz, hogy ezeket aztán enge
detlen m agatartásuk m iatt ki kellett innen verni). 1664-ben 
Nagykanizsa—Szigetvár—Pécs közötti útvonalba eső közsé
geket a török uralom  teljesen kipusztította. Mint a Zala 
és Somogy egyesült vármegyék 1669 február 28. közgyűlés 
'elé terjesztett jelentés mondja, a két vármegye helységei 
nemcsak rom badőltek, hanem  a török egész lakosságukat 
levágta, elhajtotta.1)

*) Acsády I. Magyarország Budavár visszafoglalása korában, 286. 1.



A 17-ik században Somogy csak névleg létezett. Közel 
másfélszáz évi török uralom  alatt s u tán a birtokosok vál
toztak. A visszahódított földön a jobbágyság az új adó
teher következtében a falvakból megszökött, a pásztorok 
más vidékről szivárogtak Somogyba. Tehát Somogynak a 
régi lakosságából kevés m aradt meg. ősibb lakókkal bíró 
területnek csak Belsősomogyot lehet tekinteni, de ez is 
tarkítva van német és horvát falvakkal. Ez utóbbiak egész 
sorozatban húzódnak a Dráva folyó mentén. Tehát So
mogybán, sajnos, vajmi kevesen m aradtak Kupa vezér 
népéből.

Es Belsősomogy ősi, m agyarnak ta rto tt népe, nemcsak 
nem volt nyers, szilaj, hanem  népműveltség tekintetében 
a megye többi részének népeinél jóval m agasabban állott, 
mert jórészt reform átus lévén, kik között elsőrendű egy
házi feladat volt a nép iskolázása; az íráson, olvasáson 
és vallási tárgyakon kívül reáltárgyakban is tanítást nyer
tek. Ebből a becsületes, Somogy legfelvilágosultabb népé
ből nem kerültek ki betyárok, a többi, nem m agyar ere
detű népből, még kevésbbé.

Csokonai Vitéz Mihály »Jövendölés az első oskoláról 
Somogybám c. versében1] szintén olyat állít, amit nem 
fogadhatunk el:

Pór legény 
Vagy bodnárnak,
Vagy betyárnak,
Vagy zsiványnak állt.

T. i. Somogybán. A szegény pórlegény, akinek az 
apja az időben jobbágysági zsellérszámba ment, ha nem 
volt valami álhatatlan, szilaj, vad természetű, egyszerűen 
napszámba já rt dolgozni. Nincs nyom arra , hogy Csokonai 
V, Mihály a néppel érintkezett volna, vagy annak viszo
nyait mélyebben tanulm ányozta volna, tehát életét, lelkü- 
íetét nem ismerhette.

Akármily kevés földdel s kis házzal bíró földműves 
ember kósza betyáréletre sohasem adta magát. Nemcsak 
azért nem, mert birtoka volt, m ert szerette a földet s azt 
szívesen munkálta és azért vonakodott iparosnak menni; 
hanem azért sem, mert a kujtorgó, helyüket gyakran vál
toztató embereket lenézte, azok közé nem keveredett. Nem *)

*) Nemzeti Könyvtár, Cs. V. Mihály minden munkái. Kiadta D. Schedel 
Ferenc, Pest, 1844., 338. 1.
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m ent el még pásztornak sem, m ert az is vándorló nép
ség volt és a népi társadalom ban külön rendet képviselt, 
mellyel társadalm ilag nem barátkozott, össze nem háza
sodott. általában idegenkedett tőle. — A pásztor nem  
tartotta magát parasztnak, ő — pásztor volt; a földm íves  
nép pedig a pásztort nem tartotta maga közé valónak, 
m ert az egészen más életet élt.

A pásztor a földmíves, a paraszttársadalom  egységé
be nem juthatott be, pedig ez a paraszttársadalom  réte
gezett volt. a vagyoni tehetőség szerint s a vagyonosabb 
szegények közé sem keveredett. A parasztfalu egy zárt 
társadalom  ma is, melynek életét századokra messze visz- 
szamenő Íratlan törvények szabályozták s szabályozzák 
ma is és ezek a megszilárdult népies kultúrába beágyazott 
szokások be nem tartása  az egész falu megszólását, nem 
egyszer megvetését vonják maguk után. A falu népének 
élete teljesen különbözik a pásztorokétól, iparosokétól s 
más nemzetiségiekétől és még jobban a kósza betyáréletre 
vetemedettekétől.

Az uradalm i pásztor lenézte a földmívest, a «boglas 
parasz tod , m int húzó-vonó embert, ez pedig a pásztort, 
m int dologtalan, rossz, kegyetlenségre hajló,« gyütt-ment» 
em bert s ta rto tt is tőle, m ert tudta, hogy betyárokkal tart, 
azoknak orgazdája és velük rabolni is eljár. A nép tehát 
— egyes kivételektől eltekintve — a betyáréletbe nem sod
ródott, sőt attól irtózott.

A betyárok zöme — hangsúlyozzuk — pásztorokból 
került ki. A különböző megyékből Somogyba szállingó
zott és innen messze vidékre, sőt Szlavóniába is átköltöző 
pásztorokból kiterm elt rablók, kujtorgók, gonosztevők kép
viselték a somogyi betyárokat és nem a nép.

H erm án Ottó szerint a betyárvilágot, mely a pászto
rok közül szedte legszilajabb embereit, nem a pásztornép 
természetes hajlam a, hanem  a gonosz idők szülték. Ré- 
gente — m int m ondja — a kötéllel való katonafogdosás 
stb. űzte az e rő te lje s ... m agyar pórt a sszabadéletro).1) 
H erm ánnak ezen állítását nem írhatjuk alá s nem fogad
hatjuk el azt a feltevését sem, hogy többet tisztán a társa
dalom korlátjaitól, bilincseitől való megszabadulási vágy 
késztette a betyári szabadéletre.

Akkor is főleg pásztorok alkották a betyárok túlnyo
mó részét, am ikor a gonosz idők nem voltak, vagy azok

l ) Hermán Ottó : ősfoglalkozások, 177. lap.
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elmúltak. Társadalm i életüket pedig nagyon is szabadon 
élhették. Az ő foglalkozásukat alig érintették a törvények, 
rendeletek százféle paragrafusai; a legideálisabb nyugodt
ságban tölthették napjaikat, távol az élet zajától, viszályai
tól s zaklatottságaitól. A pásztor, ha dolgát rendesen el
végezte, senki sem zavarta, sem a falu bírája, sem a vég
rehajtó s egyéb «törvényes urak». Évszázadokon át 
voltak rájuk nézve jobb idők is, nemcsak «gonoszak*. 
Egyébként Herm án Ottó a «pórt», mely alatt általában 
földmíves parasztem bert kell értenünk, közelebbről nem 
ismerte, m ert hisz élte vége felé csak pásztorokkal és ha
lászokkal érintezett.

Somogybán a talaj igen kedvező volt nekik, azért 
szaporodtak el és elszaporodva, szűk volt nekik Somogy, 
azért átcsaptak más megyékbe is és ott is hírnévre tettek 
szert. Somogy hét megyét látott el betyárokkal, azért vál
tak annyira híresekké és nem azért, m intha a somogyi 
földmíves nép lett volna a kalandos, csavargó s betyár
életre született fajzat.

Mellesleg megjegyzem^ hogy éppen úgy félrevezeti a 
közönséget a «somogyi bieskás» elnevezés is. A somogyi 
ember nem azért volt bicskás. m ert bicskásabb. szurkálóbb 
természetűnek mutatkozott, m int más megyebeli^ hanem  
azért, m ert a nyakában hordott tarisznyájában mindig ott 
lógott a bicska, mint velejárója. A rosseb, (rosszseb-rák) 
sem somogyi találmány. Égész Zalában, sőt Veszprémben 
és Vas megye egy részében is éppen úgy használja beszéd
közben a nép, m int Somogybán, sőt cifrább kitételekben 
(radai rosseb, zöldzsalugáteros rosseb) és mégis Somogy 
dicsőségének tartják, hogy ezen szó országoshirűvé, sőt 
csaknem szalonképessé vált.
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Mi segítette elő Somogybán a betyárvilágot.
A nép életviszonyai a m agyarságnál D unántúlon a 

múlt században — különösen annak első felében — nagy 
általánosságban megegyezők voltak.

A jobbágyság idejében az élet terhe m inden irányban 
a népnek jutott ki legerősebben, mely a jobbágyságból 
való felszabadulás u tán is folytatódott. Ezek között a sze
gények, a vagyonnélküliek és szolgálatból élők, mindig h a j
lamosabbak voltak a ballépésekre, kilengésekre, m int a 
legalább is tűrhető anyagi viszonyok között élők.

Ha ez általánosnak volt tekinthető, mi volt az oka 
annak, hogy a betyár és rablóvilág az ország csak bizo
nyos részeiben ütötte fel fejét és m iért volt az, hogy egyes 
megyéknek is csak bizonyos részein fejlődött ki?

Miért volt — D unántúlt véve — Somogybán és Vesz
prém megyékben aránylag a legtöbb betyár és m iért nem 
volt Moson, Sopron, Győr, Komárom és Esztergom me
gyékben legalább is megfelelő arányban?

Miért csak Bakonyban, Délsomogyban, B aranya me
gye, Mecsek vidékén s Ormányságban, Zala megye keleti 
részén és déli részeiben és m iért nem volt oly m értékben 
az illető megyék más tájain, pld. Muraközben, Vendség- 
ben. Tolna megye síksági részeiben stb,? Ezek a helyek 
legföljebb átvonuló., néha kiránduló, vagy bujkáló helyei 
voltak a betyároknak. E rre  főleg az illető megyék nemzeti
ségi, természeti, gazdasági viszonyai adják meg a m agyará
zatot. Főleg az utóbbi.

Ahol nem m agyarajkú lakósok voltak, ott a népből 
csak a legritkább esetekben került ki betyár. Betyáréletre 
Dunántúlon általában elsősorban m agyar pásztorem ber 
vetemedett. Síkvidéken> ha nem voltak nagyobb terjedelm ű 
erdőségei, szőlői, betyár gyéren akadt. A betyárvilág leg- 
dúsabb talajául Dunántúlon a nagybirtok  szolgált. Sőt ha
tározottan állíthatjuk, hogy ez volt az eredője, m ert a be
tyárvilágot az erdő és a pásztorság szülte, ezeket pedig a 
nagybirtoknál találjuk meg.
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A terjedelmes nagybirtokok m ajorjaiban, pusztáin, ta 
nyáin a pásztorok százait tarto tták , a betyárélet fennállá
sának pedig nagyon fontos, szinte nélkülözhetetlen ténye
zője volt a nagyszámú erdőség, mely nagyszerű tanyájául 
s búvóhelyéül szolgált az üldözések ellen. Somogybán 
nagyon sok és nagyterjedelmű erdőség volt. Azért válhatott 
közmondássá, hogy nem az erdők vannak Somogybán, ha
nem Somogy van az erdőkben. Zákánytól Szigetvárig, Szi
getvártól Kaposvárig s dél felé a Dráváig, BerzencétőJ 
Nagyatádig, K adarkáitól Lábodig, Iharosberénv környéke; 
Nemesdédtől a Dráváig, itt-ott 35—40 kilométer hosszú
ságban, 10—15 km szélességben húzódtak ezek a renge
tegek.

A megye közepe tá ján  Törökkoppány, Mesztegnyő vi
déke: erdő és erdő volt, itt-ott egy-egy községnél megsza
kítva legelőkül szolgáló foltokkal, szántóföldekkel és szőlő
hegyekkel.

Nagybirtok Somogybán túlos-túlon sok volt. Már 
Szent Istvántól Kezdve, az Árpádok uralkodása óta a nagy
birtokok hazája volt, melynek körülbelül egyharmad része 
egyházi birtok volt. A birtokosok századok alatt, különösen 
a török-világ idején s közvetlen utána, sokszor változtak. 
A birtokosok változásával azonban a birtokok terjedelme, 
nagysága jórészt megmaradt. Akkor még nem volt 
divatban a földosztás a nagybirtokból: a nép részére 
való kihasításról szó sem lehetett. Ez a körülm ény aka
dályozta meg új községek keletkezését s a meglévőknek- 
területileg való terjeszkedését.

A gazdálkodás a régi extensiv m aradt, nagy legelőkkel, 
aránylag kevés művelés alatt álló szántóval. Az ilyen gaz
dálkodás mellett az állattenyésztésre kellett a legfőbb súlyt 
helyezni, m ert az akkori gazdasági és közlekedési viszo
nyok között ez hajto tt a tulajdonosoknak a legbiztosabb, 
a legtöbb hasznot. Még a m ull század második felében is 
nagy területek állottak fenn a lábasjószág legeltetésére. 
A velenceiek D unántúlról szerezték be hússzükségletükre 
az állatokat. Helybe jöttek megvásárolni. (Wenzel (lusztáv: 
M agyarország mezőgazdasági története.) Bécs meg egé
szen M agyarországra s elsősorban D unántúlra volt utalva.

Az uradalm aknál a nagymértékű állattenyésztéssel a 
sok és különböző pásztor alkalmazása járt.

A gulyát, a ménest, a nyájat, a faikát külön pászto
roknak kellett őrzíniök, kiknek itt a nagybirtokkal kap-
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csolalban, ahhoz tapadoltan, különösen a kanászoknak, 
messzemenő m últja van.

Már Árpádházbeli királyaink a m onostoroknak, apát
ságoknak legelőket adományoztak, néha meg is nevezve, 

'hogy hány pásztor részére szolgál. Pl. 15 juhásznak, 6 
kanásznak, 3 csikósnak, stb.

A Zseliczségben IV. Béla király idejében történt ösz- 
szeírás szerint a kanászoknak egy határterületen  belül 
10 faluja volt (köztük Kishárságy, Márcadó) összesen 300 
telekkel. Berzence és Udvarhely községek között, továbbá 
a  szentai nagy erdőségben is szabadon éltek a kanászok. 
Csurgótól délre, a Dráváig elterülő hatalm as földterület 
kanászoké volt.

A zselicvidéki kanászok a pannonhalm i apátságnak 
adóztak, fizetvén a többek között 60 akó gabonát s a 
szerzetesek lábbelijére 60 kecskebőrt; kötelesek voltak még 
az apátságot tavaszkor és ősszel élelemmel ellátni s az 
apáinál rendes udvapnoki szolgálatot teljesíteni.

A pásztorok száma a török uralom  alatt m indenesetre 
Somogybán is m egcsappant s az azelőtti jogviszonyaik: 
külön falujuk, telkük, adózásuk gabonában stb. .megszűn
tek. Ezek a jogok azután többé nem éledtek fel, legalább 
nyom ára nem találunk. Idővel, a török uralom  után  be
álló rendezések során, a pásztorok ismét elszaporodtak 
és azok száma Somogybán oly naggyá nőtt, hogy e te
kintetben a Dunántúl többi vármegyéjét fölülmúlta. Már 
pedig — m int m ár említettük —, a pásztorok köréből ke
rültek ki a dologkerülő, kujtorgő egyének legnagyobb 
száma.

Igaza volt Berzsenyi Dánielnek egyik m unkájában ,1) 
melyben azt írta, hogy: ». . .  a pásztorok természetesen 
még jobban betyárok (mint a földműves legények); —
__ majd minden pénzesebb kereskedőket, zsidókon kívül,
az erdősebb tájékról elrettentenek. Már az 1798 nov. 
26-án tarto tt közgyűlés kimondotta, hogy »Minthogy pe
dig Vármegyénk megyéjében a gonosztevők sűrűkben és 
erdőkben lappanganak, mely helyre lovasok nem ju that
nak . . .  a közönséges bátorságnak előmozdítása végeit kato
naságot határozott felállítani, melynek egy része, a szük
séghez képest, a vásárokon, más része az erdőkben legyen, 
sőt a csavargók (betyárok) végett a csárdákat is látogas
sák meg.«

*) Berzsenyi D.: A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól.
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A betyároknak a Kapos-folyó m entén nádas mocsarak 
is búvóhelyül szolgálhattak, amelyekben üldözés esetén 
ideiglenesen m eghúzódhattak. Akkortájt, m int az öregek 
állítják, tűrhető átjárás csak Kaposvárnál és Baténál volt. 
Nagyon elősegítette a betyáréletet a sok puszta, telep, ma
jor, tanya és egyéb, külön lakott, félreeső, magános hely. 
Ma 1233 ilyen hely van Som ogybán’) s akkor is lehetett 
legalább ezer. Ezek tele voltak pásztorokkal, amint érin
tettem, ezekből tellett ki a betyárok túlnyomó része nem
csak Somogybán, hanem  más megyékben is.

És ezeken a helyeken a pásztorlakókban megértő 
em berekre találtak. Hogyne, hiszen nem régen még az 
illető betyárok is pásztorok voltak, talán régi ism erősre 
is találtak egymásban. Könnyen össze is játszhattak, főleg * 
a lopott jószágok elhelyezésénél. Egyik-másik holmi al
kalmi rablásoknál nem egyszer hozzá is csatlakozott a 
betyárokhoz. Ezekhez hozzájárult az akkori közigazgatás 
hiányossága, szervezetlensége, a já rhatatlan  utak, a köz- 
biztonság gyarlósága s a közgazdasági helyzet.

Északon a Balaton, délen pedig a Dráva, Mura gá
tolták Somogybán a szabadabb közlekedést. A Dunántúl 
déli felében átvonuló régi, nagy kereskedelmi útvonalak 
Somogy megyét mind elkerülték. A m últ század első felé
ben nagyon kevés tűrhető ú tja volt. A jobbak közé tar
toztak a »disznó- s m arhahajtó« és »posta-utak«, melyeken 
a m egvásárolt állatokat egyes uradalm ak egész tálkákban 
s csordában hajtották Bécsbe. Ez a nagy elszigeteltsége 
és a? azzal járó  elm aradottsága is egyik oka volt a betyár
élet elősegítésének és burjánzásának.

Nem utolsó tényezőként tekinthetjük a nép s ezek kö
zött a pásztorság életviszonyaiból kinőtt azon felfogást, 
mely hagyom ánnyá szilárdult, hogj’ az anyagi megkáro
sítás, lopás, ha gazdagokkal szemben követték el, nem bűn, 
legföljebb kisebb vétség, mely erkölcsi érzését nem bánt
hatja. Csábította a betyárságra az ezen életre hajlam oso
kat és sodortakat a Somogybán lakó sóki úri birtokos 
és egyéb vidéki jóm ódúak nagy száma, kik kész m artalékai 
voltak rablási vágyaiknak.

A m últ század második felében egész bizonyosan So
mogybán volt a legtöbb gazdatiszt alkalmazva. Ezeknek 
sok helyütt m agánosán, vagy a falutól elkülönítve álló, 
félreeső házaikban, továbbá egyes úri kastélyokban fel

*J Dr Sípos György: Somogy vármegye lexikona, 8—35. 1.
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tűnés és ellenállás nélkül rabolhattak, akár fényes nappal 
is, a betyárok. Ezt tehették a m olnárokkal szintén^, akik 
legtöbbször magánosán laktak malmaik mellett, továbbá 
az erdőben lakó erdősökkel.

Beszélgető betyárok. 
(Pásztorfaragásról.)

Az 1848—49. évi szabadságharcot követő elnyomatás 
kora a betyárok elszaporodását egyideig a közigazgatás
nak a rendesnél nagyobb hiányossága is bizonyos m ér
tékben elősegítette. Ezidőben, különösen a Bach-korszak- 
ban, midőn Magyarország az abszolutizmus igája alatt 
nyögött, a hazafias érzésű m agyar ember, ha  csak anyagi 
helyzeté nem kényszerítette rá, nem akart hivatalt vál
lalni, ennélfogva a közigazgatási hivatali állásoknak egy 
részét nem is lehetett betölteni.

A gyűlölt rendszernek alkalm azottait a m agyar ú ri
osztály és részben a nép is, nagy ellenszenvvel fogadta, 
ezért a szolgálatban álló m agyar emberek közül többen 
lemondtak és így a közbiztonsági viszonyok megromolván, 
a betyárok fellépése és elszaporodása szabadabbá vált.

Somogy megyére nézve nem tartom  a lk a lm azh a tn ak  
azt a feltevést, — m int m ár említettem — hogy a betyár 
a szabadságharcainkban kihulló, elzüllött, szegénylegé
nyeknek, katonaszökevényeknek utódai lettek volna. Az az 
állítás sem állhat meg, hogy Somogybán az 1848—49. évi 
szabadságharc bujdosóinak folytatásaként kell tekinteni 
a bekövetkezett s a m últ század 90-es évéig húzódó betyár
világot, minthogy, természetesen visszatérve a másik feje-

3
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zetben érintettekre, erőltetett az az állítás is, hogy a m ult 
század első felében s közepe táján  feltűnt országoshíríí 
betyárok a kurucvilág szegénylegényeinek mintegy utódai 
voltak. D unántúlon s főleg Somogybán nem.

A m agyar szabadságharcok befejezésük után term el
tek bujdosókat, »járódókat«, m agukat szegénylegényeknek 
mondó kéregetőket, de nem betyárokat. Somogybán nem 
kellett bizonyos korszakos eseményeknek, különleges ese
teknek, alkalm aknak előfordulniok, hogy azokból sarjad- 
zanak ki a betyárélet alakjai; itt kínálkoztak hozzá a viszo
nyok, megvolt hozzá az adottság, melyet e három  egymásba 
fonódó összetevő alkotott: nagybirtok, erdő és pásztor.

V



Betyárok nyoma Somogybán a XIX. század 
első felében.

Somogybán a betyárvilágnak, m int — úgy hiszem — 
más erdős-hegyes dunántúli megyékben is, messzemenő 
múltja van. Mi a m últ század elejéig, 1800. évig megyünk 
vissza, itt-ott, egyes különösebb okokból, átcsapva a meg
előző századba is. 1836-ig, a rendelkezésünkre álló, rész
ben hiányos adatok után, meglehetős vázlatossággal fu
tunk át s annak szárazságát népi hagyom ányokkal nem 
szinesítheljük ki, egyszerűen azért nem, m ert ilyenekhez 
nem jutottunk; az akkori betyárokkal s tetteikkel kihaltak 
a  hozzájuk fűződő, kedves rom antikákat hordozó emberek 
is. Utódaik nem vettek át tőlük semmit, talán nem is volt 
mit. Egyik hősködő betyár sem vált annyira híressé, nép
szerűvé, hogy a nép lelkivilágába férkőzhetett volna s 
legalább néhány dalban érdemesítette volna megörökíteni.

A m últ században Sobri Jóska feltűnésével kezdődött 
az a korszak, amelyben a hivatalos okmányok adatait a 
rom antika, a népies költészet nemcsak kiegészítette, ha
nem egyes híresebb alakoknál valósággal bearanyozta.

A 3—4 napig tartó  megyei kis- és nagygyűlések e 
tekintetben szűkszavú határozatait nem m indenkor egé
szítik ki a vonatkozó jelentések adatai, sőt gyakran telje
sen hiányoznak. A bűnöző betyároknak néhol csak ne
veit találjuk, elfogatásukról, tetteikről, azok helyeiről s 
további sorsukról nem kapható részletes felvilágosítás.

A szokásos hivatalos körözvények gyakran csak »es- 
méretlen« csavargókról, rablókról, szökött katonákról em
lékeznek meg.

Nem találunk m agyarázatot a rra  nézve, hogy a kö
rözött, elfogatott, vagy elítélt egyének csak időnként, al
kalmilag követtek-e el lopásokat, rablásokat, vagy, ha 
állandó s egyedüli foglalkozásuk lévén, voltaképpen rab 
lóknak, zsiványoknak, vagy önmaguk elnevezése szerint, 
betyároknak tekinthetők-e, m ert hiszen a hivatalos iratok 
az igazi betyárt sem nevezték betyárnak, hanem, m int m ár

3*
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említettük, kujtorgónak, csavargónak, rablónak, zsivány- 
nak, vagy haram iának.

Betyárok tanyázása az erdőben.

Hogy a m últ század legelején is szép számmal lehettek 
foglalkozasszerű betyárok, azt a rablók ellen tett hatósági 
intézkedések is tanúsítják, m int a betyárok tanyázását, 
tivornyázását elősegítő csárdák bezárása irán ti törekvés, 
a katonaságnak a közbátorság érdekében való igénybevé
tele s statáriális eljárása, melyekkel m ár 1802-ben talál
kozunk »az isteni s világi törvényeket megvetőkkel« szem-



ben s a főszolgabírókhoz intézett ezirányú szigorú u ta 
sítások.

Az 1801. évben Csatos Mihállyal és Horváth György- 
gyel találkozunk, m int »Istentelen, gonosz, rab  személyek
k e l  elkövetett tetteik u tán .1) 1804-ben egy társaságban 
találjuk Iíósa Gyuri vezérlete alatt, ki Horvátországban 
Németh Jancsi néven szerepelt, Kun Gyurit, ki más vár
megyékben Barna, vagy Fekete Laci nevet használt, Kis 
Palit, Asvai Antalt és Farkas Gyurii, kik Somogyon kívül 
Horvátország egyes megyéit, főleg Belovár, Kőrös és Ve
rőce megyéit is keresztül-kasul barangolták s a vád sze
rin t »ezen csavargások alkalmatosságával nemcsak szám
talan rablásokat és tolvajságokat elkövetni, hanem  amidőn 
egyik helyett illés gonoszságokat végbe vittek volna, fél
vén azon cselekedetek m iatt és m egfogattatásukat élmel- 
lékezni szándékozván egy szóval a bosszúálló Törvény
nek Itételetétül előre is rettegvén, egyik helyrül a m á
sikra által kö ltöznyi...«

Főbb bűnük: Zala megyében: a pacsai mestert, a pöt- 
rétei juhászt, egy kanizsai csizmadiái s a kanizsai Ron
gyos Lámpás nevű korcsmát kirabolták és a krajnai szlo- 
venkónak útját állták, Szabó birkást kirablás u tán meg
ölték; meggyilkoltak egy Nagy György nevezetű em bert 
és Nagy Ferenc nevű katonát, Árvái Antal tá rsukat agyon
vagdalták, a Csokonai csordást kifosztották.

Egyesek kirablása mellett különböző helyeken disznó
kat, lovakat, sőt kocsikat is loptak s messzeeső helyekre 
kocsiztak.

Velük já rt két nő is: Horváth Juli, 25 éves elvált nő, 
ki — a vád szerint — a banda egyes tagjaival buja életet 
élt s a rablásnál »magát hasonló vétkekkel megfertőzte.* 
Horváth Űrzse valószínűleg testvére volt, aki Kása Gyuri
val élt együtt s a bandával összeköttetésben állt.

Mindnyájukat elfogták és hárm ukat akasztófára, Kun 
Gyurit pedig elevenen kerékbetörésre ítélte a bíróság.

Ugyanez időtájt híreskedett Nagy Gyuri (Pizdóci), ki 
négy társával Nagykanizsa külső részében egy korcsmárost 
rabolt ki. Éjjel a korcsm áros-pár ágjmhoz mentek, dunnát, 
vánkosokat hánytak rájuk, ezekkel lenyom atták őket s 
85 forintot csikartak ki tőlük.

1806-ban tűnt fel Horváth Csicsa betyárvezér, kinek 
Kulcsár Józsi, Sípos Jancsi és egy Buzi nevezetű voltak i)
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i) 1465—1802. sz.
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társai. Ez a banda is nevezetessé vált, köztük különösen 
H orváth Csicsa, ki lóháton járt, ami Somogybán, sőt tud
tommal egész Dunántúlon, egyedüli eset volt. A vád sze
rin t különösen állatokat loptak, a sárdi vásár alkalmával 
rab lást követtek el, a gyócsos tótokat kifosztották^ Buzi 
pajtásukat agyonvágták stb.

Velük járt, a vád szerint »erdőkről-erdőkre__ együtt
csavargott« Horváth Örzse 18 éves leány, Horváth Csicsa 
kedvese, továbbá Vörös Örzse 22 éves leány.

A bíróság Horváthot és Kulcsárt, m int cégéres rabló
kat, akasztófára ítélte, de ezt megelőzőleg két ízben tüzes 
fogakkal megcsipkedni rendelte. A többit, még a két le
ányt is, börtönre és pálca-, illetőleg korbácsütésre ítélte. 
Vörös Örzse kétszer negyven, Horváth Örzse egyszer 32 
korbácsütést kapott.

Ugyancsak 1806-bau vagdalták halálra s rabolták ki 
példátlan, állatias kegyetlenséggel Tóth Péter reform átus 
prédikátort és feleségét is, Bálványoson. J) Holló Ferkó, 
Csordás (F utó) József, Horváth István , Gróf János, Ma
gyar István  és Takács Babos László vitte véghez.

Este 8—9 óra között történt. A prédikátor gyermekei 
m ár ágyban voltak, ő az asztalnál olvasott, felesége s 
szolgálójuk a szobában font, m ikor a haram iák közül 
három  a szobába toppant. Egyik a prédikátort a fejsze 
lapjával rögtön verni kezdte, ki vele »ölbe szállótt«, m ire 
a m ásik odaugrott s hátul a fejét három  baltacsapással 
bevágta annyira, hogy utána m indjárt meghalt, a segít
ségére siető feleségét szintén megvagdalták oly erősen, 
hogy sérüléseibe 10 nap múlva belehalt. Az ágyból ki
ugrott s anyja életéért könyörgő 12 éves leánykájukat 
s két kisebb testvérét a rablók az ágyba visszakergették, 
megfenyegetve őket, hogyha nem mennek vissza az ágyba, 
egytől-egyig agyonvagdalják őket.

Aztán a benyílóban lévő ekklézsia ládáját kétfelé ha
sították s a benne talált pénzt elrabolták.

Ez a társaság, melynek egy része pásztor volt, m á
sutt is rabolt. A m ágocsi uraságtól 19 darab disznót ha j
tottak el, a kölesei kanászt szűrétől fosztották meg, egy 
Virrasztó nevezetűt meggyilkoltak. A hatóság elfogta őket 
s egy részét pallosra ítélte.2)

1) 66—1806. sz. 
s) 238—1813. 13. sz
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1807 körül újból megyeszer.te nagyon hírhedtté vált 
betyárbanda kezdte meg garázdálkodását s mintegy két 
éven át tarto tta  rettegésben a megye délnyugati részének 
békés lakosságát. Vezére Horváth András, betyárnéven 
Angyal Bandi volt. Ezt a nevet az akkori időben élő, or-. 
szágos h írű  Angyal Bandi (Ónodi András) u tán  vehet/e 
fel. Bandájának tagjai voltak: Duksics János szökött ka
tona, Gyenesei ( Vendel) Antal, Balog János, Kovács (Csor
ba) József, Kocsi ( Garsi) Ferkó, Berta István és Horváti 
Imre. Ezek egyike, m ásika külön is működő uttonálló., 
rabló volt.

Ezek egyre-másra raboltak . gyilkoltak. A kisgombai 
y>Sörény zsidót« (Dávid Samut), kanizsai bőrös zsidókat 
a boronkai erdőkben, a szabást zsidókat útjukban kifosz
tották s őket egyúttal kegyetlenül megtagolták, elverték. 
Angyal Bandi Dávid Samunét tagolta, Gyenesei Dávid 
nyakára lépett s lapickájába vágott. A kéthelyi cigányo
kat kéLezer forintjuktól megfosztották. Koslyalek István 
Árva megyéből váló házalótól Csokonya helységnél 673 
forintot elraboltak. (1807. m. gy. 1295 p.), a kelevizi bir- 
kást agyonlőtték s számos lopást s rablást követtek el. 
Angyal Bandival felesége, Mikii Bözsi, is együtt já rt ra 
bolni. A betyárbanda m inden egyes tagját elfogták s a 
megyei törvényszék egy részét börtönre, más részét halálra 
ítélte. Mikii Bözsit felmentette.

Ilyen kegyetlen társasága volt a Blázsovics Józsi, Nagy 
Józsi, Csizmazia Józsi és Gyallai Mihály nevű egyénekből; 
összeverődött, részben m ár börtönviselt gonosztevőknek, 
kik egytől-egyig pásztorok voltak. Ezek az áldozatokat fel
háborító kegyetlenséggel bántalm azták; nekik mindegy 
volt, akár földhöz ragadt szegény, akár jobbm ódú volt az 
illető egyén, elrabolták tőlük, amihez juthattak. Egész 
községeket durva módon megfenyegettek felgyujtással. Vö
rös Istvánt, kirablása u tán . életre-halálra vagdalták, az
után az ágyból húzott szalmából (éjjel lévén) a szobában 
világosságot gyújtottak s azt állandóan élesztették. A síró 
családra az egyik azt a durva megjegyzést tette: »Mit 
hagyjátok őket sírni, vagy üssétek agyon őket, vagy ves
sétek rá« (ágyiruhát).

László József, Somogy második fiskusának javasla
tára, ezeket az emberi voltukból kivetkőzött betyárokat a 
bíróság halálra  ítélte, a király azonban »nékiek 8 esz
tendei fogságot, minden héten 2 napi böjtöt, fél észtén-
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dónként 40 pálcaütéseket méltóztatott kegyesen elren
delni* *)

1808—1809-ig, a napóleoni háborúk alatt, a betyárok 
m intha nyugtot hagytak volna a lakosságnak.

Az 1809—14. évek között történt ily, részben kegyet
lenségekkel véghezvitt rablások szórványosaknak m ond
hatók. Ezt igazolja a Budai H elytartó tanács 3962/1811. 
számú, a megyéhez intézett »tudósítása« s a nádorispánnak 
a ján latára  vonatkozó, megye által adott válasza is. * 2)

Az elsőre nézve a megye válaszából idézzük a követ
kezőket: » . . .  tudósítani méltóztatott ezen várm egyét... 
hogy ezen megyében elhatalm azott gonosztevőknek száma 
a kirendelt Tallián Antal kir. Comisszáriusnak hathatós 
rendelései és ezen megyének iparkodása által megkisseb- 
bittetett v o ln a . . .  hogy az belső bátorság jövendőben is 
az maga állandóságában megm aradjon, egyszersmind ren 
delni méltóztatott, hogy jövendőre nézve ezen Vármegye 
az Katona és Pandúrjai által az gonosztevőknek üldözését, 
ha hogy pedig az szükség úgy hozza magával, e’ végre 
katonai segítséget is kérvén, í'o lytattassa.. . .  m inden járás
ban  egy olyatén tisztviselő kineveztessék, aki a Bátorság 
Comisszárus neve alatt az Belső rendtartást és Bátorságot 
egyedül fenntartani igyekezik«.

A nádorispánnak 1812. évben tett ajánlatára, hogy 
a csavargók, utonállók kiirtására katonaságot küld, a vár
megye főispánja azt a választ adta, hogy »__  jóllehet,
megyénk olyan vármegye légyen, ahol a Szlavóniábul és 
Horvátországbul által szökő csavargók legalább megtele- 
pesznek, m indazonáltal mostanság nálunk Tudom ányunk
ra  Csavargókat és Bablókat csoportosan nem találtam. 
Ami pedig a kisebb Fosztogatásokat és Hajtogatásokat il
leti, amelyeket az Erdőknek nálunk levő sokasága m iatt 
tökéletesen meggátolni nincsen erőnkben, azok is a nyájuk 
m ellett lévő pásztorok, m in t. . .  az ebből élő Csavargók 
által követtetnek e l . . .  mostanság katonai segítségre szük
séget nem látok*.a)

Tényleg nincs nyom arra, hogy tisztán betyárok ga
rázdálkodtak volna; az összeverődött vegyes társaság, mely 
betyárok, szökött katonák, pásztorokból állt, nagyobb Le-

*) Magy. Cancellaria értesítése. Somogy m. 1812. nagygyűlése, 2212. pont.
2) 1811. évi megyegyűlés, 234. p.
8J 15—1812 sz.



rületen s sűrűén nem zaklatták a lakosságot, de azért a 
rablások, gyilkosságok ezen években sem szüneteltek.

1811-ben Tóth Laci és Fekete Jancsi szökött katonák, 
Szaka József és Erős István  csavargók, 12, magukhoz illő 
em berrel fosztogattak a Nagybajom melletti Kereki pusz
tán. Szabó (Palkó)  Samu  b irkásra  éjszaka rátörtek, fele
ségével s fiával együtt keményen megbaltázták. Szabónak, 
förtelmes káromkodások között, kezét-lábát metélték, ha
sogatták, megnyúzással fenyegették, ha  pénzét nem adja 
elő. Több, m int ezer forin tját elvitték. Szabót és feleségét 
hajuknál fogva ráncigálták. Ezenkívül több gyilkosságot 
követtek el.1)

Ezidőben ítélte el a bíróság Szaka József, Erdős István  
és Tóth László szökött katonákat s rablógyilkosokat.* 2)

Ilyen félbetyár volt Bognár András is, ki — m int meg
vallotta — m ár 9 esztendeje zsiványságban élt. Magával 
vitt társával^ Paczai Gyurival, rabolt s gyilkolt.3)

Hasonló vérengző társaság volt Szili, Kósa György és 
társai. Vajda Miska, többszörös börtönviselt gyilkos, Sós 
Mihály kanász és Kósa, akik a velük szemben ellenszegü
lőket összevagdalták. Réz Mátyás, borzavári helység ka
nászát, csak azért, m ert csürhéjéből ellopott disznók ér
tékét megtéríteni kérte, szörnyű kegyetlenséggel halálra  
mészárolták, egyik társukat összevagdalva, kútba dobták, 
a büssüi tiszttartót baltájukkal erősen megvagdalták.

Ilyen vegyes összetételű volt Berták Istók és Berták  
Józsi katonaszökevények, Pávics József híres csavargó, 
és Babics Jancsi szigligeti kanászbojtár társasága is 1813- 
ban, mely a többek között a görgetegi m olnárt, az odavaló 
mészárost, az osztopáni zsidót, az iharosberényi tiszttartót 
kirabolta, ez utóbbitól — háza feldúlása m ellett — ezer 
forintját is elvitte.

Az 1814—17. év közötti időben Somogy megye hem 
zseg a sok betyártól, akik között szökött katonák, katona
ság elől bujdosók s a helynélküli pásztorok, különösen 
kanászok, gyakoriak. Ennek következtében a pandúrok 
számát, mely akkor az egész megyében csak 80 volt, 
negyvennel szaporították, addig, míg »a közönséges báto r
ság h e ly re á ll .4)

*) 1812. évi nov. 4-i közgy. 2198. p. és 554—1813. sz
2) 2198—1812. sz.
3) 38—1813. sz.
4) 1815. március 24. közgy. 586. p.
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A megye különböző erdős részeiben, egy-egy vidékre 
ránehezedve s egymást váltogatva jártak-keltek a rendesen 
3—5 tagból állóbandák, felkeresve a jobbmódú, készpénz
zel biró embereket. De egyesek is külön merészkedtek 
különböző szállásokra rablásokra. Pl. Futó (Csordás) Mi
hályt 1814-ben pincefeltörésért, sertések lopásáért, gyúj
togatásért börtönre, pálcaütésekre s azonnal való »bille- 
geztetésre« ítélte a bíróság.1) Ugyanily büntetést kaptak 
Baki Mihály, Kovács János és Zsíros János csavargó szö
kött katonák, kik Somogyból aztán Zalába menekültek.2)

Híres bandája volt Szőke Miskának, ki ezt a kijelen
tést tette a bíróság előtt: »Azt nem tagadom, hogy híres 
csavargó voltam, de okát nem tudom, m iért híresedtem 
úgy el«.

H atan já rtak  együtt, puskákkal, pisztolyokkal és bal
tákkal felfegyverkezve s rém ítői voltak a lakosságnak. 
Társaikként szerepeltek: Piszi Miska, Kis Gyuri, Sípos 
Miska és Istók  s a heves természetű Sípos Jancsi, kit »Ürüs 
Büdös«-nek neveztek.

Nag3robb tetteik közé tartozott az aládi molnárné, a 
mérei és őrsi korcsmárosné, a toponári, mérői és egy 
pesti zsidó kirablása. A toponári zsidónak a feleségét 
agyonverték, a pesti zsidónak a feleségét meg úgy meg
verték, hogy harm adnapra belehalt. Egjr Tóth Mihály- 
nevű embernek 80 forintját elvették.

Szőke bandáját, persze, a hatóság fegyveres emberei 
állandóan üldözték. Sípos Miskát, Kis Gyuri társával, 
agyonlőtték, Piszi Miskát pedig, mivel a bandát tám adó 
strázsam esterre szándékosan nem lőtt, társai agyonverték.

Piri (Lázár) István  szökött katona testvéreivel, Mis
kával és Józsival, akik közül egyik csak 18 éves volt, 
nagyobbszabású rablásokat hajto tt végre, különösen álla
tok élhajtásával. Főleg lovakat és disznókat loptak. A 
szentm ihályi hajdút mindenestől kifosztották, mészárosok
nak ú tjá t állták.

Leggonoszabb tettüket, az istvándi kanász által őrzött 
disznók egy részének, 50 darabnak, elhajtása alkalmával 
végezték. A kanászt s bu jtárjá t gúzsba kötve, egy völgybe 
vezették s ott farkasguzsba téve őket, m indkettőjüket ka
rókkal a földbe cövekelték oly erősen, hogy ott kellett

1) 1053—1814. sz. 
*) 64—1815. sz.
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volna elpusztulniok, ha — szerencsére — a búj tá r a far- 
kasguzsbólki nem fejtőzik s ki nem szabadítja gazdáját is. *)

Az elhajtott 50 darab disznóból 32 darab visszaszö
kött. A szegény kanászt még tűzszerszámjától (kova, tűzkő, 
tapló) s szalonnájától is megfosztották. P irit és Józsi test
vérét a bíróság két és félévi rabságra és negyedévenként 
25 pálcaütésre ítélte.2)

Az udvari Cancellária értesítette a megyét, hogy Sós 
(Vajda) Mihály, Kása (Szili) György és Balatinecz L u 
kács halálraítélt rablók halálbüntetését tömlöcre s nehéz 
vasban, m unkában és egyéb mellékbüntetésekre, a többek 
között »a gyulasztó italoktól való abstinenciára« változ
ta tta .2)

Tárgyalta a megye ugayanez évben4) Nagy (U dvardi) 
István, Jakodi Antal és ezek rablótársainak ügyét is.

Ugyanez évben Darabos Jancsi tűnt fel társaival: 
Zsíros Jancsival, Kovács Jánossal, Tóth Jánossal és Ben- 
cze Illéssel. Vérengzéseket nem követtek el, de számos 
lopás, rablás sült ki rájuk. Jóidéig Somogybán járkáltak, 
azután, hogy elfogatásukat kikerüljék, B aranya megyébe 
húzódtak. Somogybán a hedrehelyi m olnárokat rabolták 
ki. Az iharosberényi tiszttartótól 1300 forint váltó- és 800 
forint ezüstpénzt vittek el. Négy csehi embert szűrüktől 
fosztottak meg. A dencsházai jegyzőt agyon akarták  lőni. 
A rabolt disznókat az erdőkbe hajtva, ott leölték és így 
éldegéltek.

Pula község lakosai, megtudva, hogy határukban  ta
nyáznak puskákkal,, vasvillákkal s baltákkal felfegyver
kezve, rajtuk  ütöttek s m indnyájukat lefegyvevezték.5)

x) A fa r k a s g u z s t , mellyel a régi pásztorok az áldozat mozgását teljesen 
lehetetlenné tették, a betyárok is átvették. A farkasguzsbakötés a következő 
módon történt: a gúzsbakötésre kényszerített egyén ökölbe szerított kezét 
zsineggel erősen összekötözték, azután földre ültették és az összekötözött ke
zeket a közbefogott térden alul húzták, majd a térd és térdet átfogó karok 
közé botot toltak. A bot tehát a karokon feküdt. Ezzel a gúzsbakötés befeje
ződvén, az áldozatot féloldalra döntötték, vagy fához kötözték, mely után már 
nem tudott mozdulni, még csak gugolni sem. Fogai térdéig nem értek, hogy 
kötelékét szétszakgathatta volna. Ily állapotban gyötrődött az illető addig, míg 
ki nem szabadították kínos helyzetéből.

2) 1814. évi aug. kisgyűlés.
3) 1814. évi júl. 4. kisgy. 802. p.
4) 1814. évi nov. 9. nagygy. 1683, p.
6j 1814. évben felvett jegyzőkönyvből és 1037—1816. sz.
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Érdekes társaságban betyárkodott B ruk Lobi zsidó 
katonaszökevény. Vallomása szerint Berzencén három  
zsidó zsivánnyal került össze s egy görögöt a vendégfoga
dóban kiraboltak. E társak: Mózes József és Jarkeff, szin
tén katonaszökevények s szerte-széjjel jártak, rabolva, 
gyújtogatva. Sorsukról adatokat nem találtam ).1)

Ez időben különösen sok katonaszökevény vált igazi 
be tyárrá  s ezek nagy tömegben loptak állatokat, több
ízben összejátszva a pásztorokkal. Ilyenek voltak: Horgos 
( L iber) Józsi, Franyó (Rajta) Ferenc és Baló Gyuri. Ezek 
is leölt, lopott disznókból élősködtek. Két pandúrt a gyótj 
erdőben megöltek, az egyiket lelőtték, a m ásikat agyon
verték. i

1817-től 1820-ik évig nem találunk annyi rablást
és fosztogatást, m int a korábbi években. G3dlkosságok alig 
fordultak elő. Betyárbandákról nem számolnak be a hiva
talos közegek. Egy betyárról találunk említést: Kis (V ak) 
Ferkóról. Főleg fegyveres pásztorok csavargásairól és egy- 
egy, rab lásra  összeverődött alakulatokról tudunk.

1817-ik évben említik az iratok Vörös és Kaloda 
Ferkó  gonosztevőket2) s több kanászt, kik csavargásban 
vettek részt. 1823. évben híres csavargóul említi egyik 
megyegyűlési jegyzőkönyv Kis Miskát, ki Porrogon szü
letett s kit megfogásakor üldözői, védekezése közben, le
vágtak. Ugyanekkor szerepelt Csordás, vagy Csámpás 
Jancsi, rabló. 1821-ben szó van Nagy József haram iáról. 
1823-ban a bíróság Gyócs Józsefet és Kovács Istvánt h a 
lá lra  ítélte.3) E rre  nézve a H elytartó Tanács rendeletében 4) 
a »helybenálló törvény* (statárium ) jegyzőkönyvet a kö
vetkező észrevétellel küldte vissza: »__  1-ször a megítélt
s halállal kivégeztetett Gyócs Józsi a Valóságos rablók 
közé nem szám láltathatott, mely okból ezen törvény Bi- 
ráitól helytelen m unkálkodása a felsőbb helyen kedvet
lenül vétetett, Kovács István megítélt B ablóra nézve pe
dig azon környülállást, hogy a pap által a ha lálra  el nem 
kész ítte te tt... helytelennek találván, az ily hijánosságok 
eltávoztatását jövendőre meghagyja.«

1826. évben a rablások ismét napirenden voltak* me
lyeknek a megye szeretett volna végét vetni; egyik megyei

1589—1896. sz. a. levő jegyzőkönyvben tett vallomások.
2) 1717 évi jan. 23. nagygy jegyzőkönyve 15. p.
8) 1823. jan. 20. kisgy. jegyzőkönyve
4) 30991-1822. sz.
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gyűlésen kimondotta, hogy a gonosztevőket Zala megyé
vel együtt fogja »vadásztatni« s üldözésük iránt, amiről 
m ásutt m ár szó volt, együttesen fog intézkedni, termé- 
szétesen elsősorban katonasággal. Két csapat vadász ka
tonaságot rendeltek Somogyba Stájerországból (1805— 
1826. sz.) Ennek az üldözésnek nem lehetett valami lát
ható eredménye.

Pozsega megyéből áttoloncolták Kis János, Szegedi 
József, Horváth János, Bodor Ferenc és Katoncsi József 
»gonosztevőket^ kik Somogyból rándultak  át. (949—1826, 
sz.), aminek bizony kevés eredménye látszott. Itt-ott azért 
csak fel-feltünedeztek a gonosztevők, a haram iák.

1826. évben Bogáton, a kastélyban három  erőszakos- 
kodót üldöztek; több katonaszökevény gonosztetteiről, kik 
kószáló rablókként léptek fel, az eszéki várparancsnoksá
got értesítették. Balaskovics Mihály és Sovány István  ha
ram iákat, kiknek tetteit nem ismerjük, felakasztották.

1828-ban tekergőkről jöttek a jelentések, akik elsza
porodtak, m ert statárium  megengedését kérte a megye, 
amit a nádorispán meg is engedett.

1830-ban Rezi Gyuri és Gósi gonosztevőket tarto tták  
számon s ezidőben kezdhetett Somogybán rabolni a Fehér 
megyéből való Liliom  Jancsi, kit korábban az ozorai,, 
vérhatalom m al biró uradalom  m int »cégéres gonosztevőt^ 
halálra  ítélt, de kivégzése előtt megszökött. Liliom Jancsi 
Somogy megye északkeleti felében járt. Főleg állatokat, 
különösen lovakat, lopkodott. Orgazdáinak vád alá helye
zése s részben elítéltetéseik u tán következtethetjük, hogy 
m erre járt; bekalandozta Fehér, Zala, Veszprém megyék 
egy részét, Somogy megyében Lapa- és Répás pusztákon, 
Megyeren, Nágocson járt. A lapai csordás cinkostársa is 
volt. Baranyába szintén átcsapott.

Liliomnak nagy összeköttetései voltak, kik között sze
repel egy nagykanizsai »czines« s egy pesti korcsmárosné 
is. 1832-ben keresték hivatalosan s 1838-ban is szólnak 
még róla írások. Somogymegyei tetteiről általában csak 
annyit tudunk, hogy az egész tájékot elrémítő rabló volt 
és sokakat kirabolt. Hogy m iként végződött élete, nem 
tud juk .J)

1834-ben a pandúrok megyén kívül üldözték Burcza 
Jancsi, Szabó Pali, Bakonyi N. és Horváth József

9  4—1832 sz 3039—1834. sz
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gonosztevőket. Ez évben fokozottabban kezdtek tevékeny
kedni a betyárok, azért ismét fel kellett állítani a nyomon 
ítélő bíróságot. J) Ennek alapján két gonosztevőt felakasz
tottak. 1835-ben konvenciós hóhért kezdtek alkalmazni 
s ezen évben látjuk nyomát, ami később rendszeressé vált, 
hogy a rablók elfogását jutalm azták.2)

A rablókról kezdtek híradásokat (körözéseket) is szét- 
küldeni a személyek leírásával s a lopott, rabolt holmik 
megnevezésével. Ezek között olyanok is voltak, melyek 
később, a m últ század nyolcvanas évéig sűrűn ismétlődtek. 
A megyegyűlések jegyzőkönyvei tanúsítják, hogy rende
sen ism eretlen rablók, lovakat, kocsikat vittek el és pedig 
főleg nyílt u takról s ezeket könnyebb túladás végett más 
megyékbe szállították. De Somogyba is hoztak Bácskából, 
Fehér, sőt Nógrád megyéből is lopott lovakat, innen pedig 
főleg Baranya, Tolna s Zala megyékbe s a Dráván át 
Szlavóniába.

1836. évben Járfás Mihály és Kuti Ferenc felett Kő
röshegyen tarto tták  a statárium ot. Ezen évben tűnt fel a 
Vas, Veszprém és Győr megyéket rettegésben tartó híres 
betyár, Sobri Jóska, aki Somogybán is megfordult. Somo- 
gyon át voltaképpen menekült, Tolna megye felé tartva, 
hol Lápafő község határában  aztán elérte a végzete. Sobri 
Somogybán nem rabolt, mindössze Szakácsiban egy pan- 
durjára to t fegyverezett le, anélkül, hogy egyéb bajt okozott 
volna nekik.

Sobriról életrajzának főleg somogyi vonatkozású le
írása kapcsán emlékezünk majd meg részletesen.

Sobri Jóska után Hajós Laci, Mike Sámuel, Olasz 
Sándor, Kis Sándor, Berzsenyi János, azután pedig egy 
öttagból álló híressé vált banda garázdálkodott, mely át
csapott Baranya, Tolna s Zala megyékbe is. E banda tag
jai voltak: Fuisz János, Récsei József, Balázs (Bánfi) Fer- 
kó, Mihaltai Vendel, Renyer János és l<arkas József. Ko
rábbi foglalkozásuk pásztorság volt. Nevezetesebb rab lá
saik voltak: Palinban  (Zala) kirábolták a gyulai csárdást 
a szentm iklósi m olnárt, a cserencsóczi (Zala) s a nagyatádi 
kocsmárosokat, egy babócsai boltost, az erdősöket meg
fosztották puskáiktól. K anizsára menő utasokat kifosz
tották. Ezeken kívül ahol alkalmuk volt, lovakat, disznó-

1834 nagygy. 1743 p.
2J Erre mutat a megye 1834. évi gyűlés jegyzőkönyvének 1742. pja. 

„Rablók elfogatásáért csak 4 írt 30 váltóban számláltatnak'1.
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kát loptak. Tetteiket néha együttesen az egész bandával, 
m áskor kettenként követték el. A pandúrok két ízben is 
elfogták őket, de megszöktek.

Végre véglegesen lefogva őket, a bíróság elé kerültek. 
Fuiszt Balázst, M ihalfiát és Farkast az alsó bíróság halálra  
ítélte, a pozsonyi kistábla azonban, tekintettel arra, hogy 
cselekményeiket nagyobb erőszak és kegyetlenség nélkül 
követték el, 6 évi vasban eltöltendő börtönre változtatta, 
hetenkint kétszeri böjtre s félévenkint elszenvedendő 30 
pálcaütéssel súlyosbítva. A m últ század 40—50-es évei kö
zött még Póró, Orosz Pista, Mike Ferenc neveivel ta lál
kozunk, akiknek csaknem mindegyikét — m int a talpon- 
ítélő bíróság ítéleteiből tudjuk — felakasztották.

Az 1848—49. szabadságharc eseményei megszakítot
ták a betyárvilág életét, legalább ezen időben rablási ese
teket nem találtam. Úgy látszik, hogy a nemzet élet-halál 
harca felszívta és hadseregbe sorozta e kalandozó embe
reket, hol elég tér nyílott szám ukra a hősködésre, sőt 
egyes helyeken a lakósok elleni garázdálkodásra is.
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Betyárvilág kialakulása az 1848—49. évi 
szabadságharc után.

\ z  1848—49. évi szabadságharc leveretésével, m int a 
hatóság intézkedéseiből s számos kivégzésből következtet
hetjük, a rablások s egyéb gonoszságok napirenden voltak. 
Ezek túlnyomólag a betyároktól eredtek, akik szokatlan 
nagy számban szaporodtak el, amit a háború befejeztével be
állott nyugalmasabb időkön kívül az új politikai rendszerrel 
járó gazdasági és társadalm i változás is elősegített. A 
harctérről visszakerült vagyontalanok, főleg pásztorok, el
helyezkedési lehetőségében bizonyos zavar állott be s ez a 
körülmény könnyen hajlam ossá tette őket a kószáló, sza
bad életre.

1850-ben Somogybán az osztrák abszolisztikus ható
ság három  talpon-ítélő bíróságot állított fel: Kaposváron, 
Csurgón és Igáiban s mások elrettentetésére a kivégzettek 
nevét hirdetm ényben közzé is tették, m int a hirdetm ény 
mondja: «A szűnni nem akaró gyakori rablások és uton- 
állások meggátlása végett Somogy megyében, K aposvárott 
felállított rögtönítélő bíróság, jóllehet a közbátorság elleni 
merényleteket megbosszulván, még ez évi április hóban 
négy rablókat kötél általi halálra  ítélt eh  akik is az Akasz
tófán vétkökért bűnhődtek; elrettentő példának még is 
óhajtott sikere nem lévén, ismét: folyó évi szeptember hó 
3-án Nagy György 26 éves, Gyömörey Ignác 37 éves, Sza
bó Gábor 22 éves. Elkövetett rablások és gyilkolási szán
dék miatt. Folyó évi szeptember hó 6-án pedig Horváth  
vagy Kis István  26 éves, Babai Ferenc 21 éves. Elkövetett 
rabíási és gyilkolási szándék m iatt kötéllel akasztófán  ki
végeztettek.

Szolgáljon ezen szomorú példa mindenkinek intésül, 
hogy a gonosz akaratot elfojtva, Istennek és törvénynek 
engedelmeskedve, békés és m unkás életre térjen meg, m ert 
az őrködő kormány a Törvényhatóságok szigorú ítéletével 
minden rablót és utonállót bizonyosan eléri és akasztófán 
az élők sorából csúf halállal kivégeztetni fog.

4
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Kelt Kaposvárott, Szeptember hó 7-én, 1851. Hochrei- 
ter Ambrus s. k., Somogy Megye, Cs. Kir. Főnöke.»J)

A rablók k iirtására körrendeletét adott ki a hatóság s 
azok elfogatására Pécsről vadász-csapatot hoztak^ melyet 
különböző csoportokban a megye különböző részein he
lyeztek ei.

Hogy néhány év alatt a betyárok .m ennyire elszapo
rodtak, tanúsítja a rögtönítélő bíróságok elé állítottak 
száma, mely negyvenre rúgott, kiknek túlnyomó részét 
ha lálra  ítélték .* 2)

Az ez időben szereplő betyárok: Farkas László, Nóg
rádi György, Kovács István, Kis Márton, Horvát ( Vida), 
József, Horvát Mihály, Szántó János, Szabó József, Böjtér 
Ferenc, László János, Csiszár György, Szentes N., Benedek 
István, Matyi Ferenc, Sárdi (Csöcse) József, Szobati Já
nos és Horváth Pista (ki pandúrból lett betyár), kiket rab 
lás és utonállás bűnükért ítéltek halálra  s akasztottak fel, 
különböző helyeken. Patkó  (Subatics) Ferencet, 3) Nagy 
Györgyöt és Máté Sándort több társával együtt ítélték ha
lálra. Ez utóbbiak a hetesi lelkészt is kirabolták.

Többekről, m int: Csepregi Ferenc, Gazda György, 
Berzsa János, Kántor György, Szekeres nevűekről csak 
annyi adatunk van, hogy elkövetett bűneikért a rögtönítélő 
bíróság elé állították őket. 4)

Hogy a i korm ány a betj^árokkal minél szigorúabban s 
hatásosabban járhasson  el, 1853-ban katonai rögtönítélő 
bíróságot léptetett életbe. (424—1858. sz.)

A sok rabló közül 1856-ban Mészáros Pali, igazi néven 
Nagy Pali emelkedett ki hírességével, ki néhány éven át 
Somogy megye legrettegettebb betyárvezére volt. Bandája 
8 tagból állott. Rablásainak sorozatáról csak részben tu
dunk beszámolni, m ert a kárvallottak sem tudták mindig 
megmondani, hogy őket Mészáros bandája rabolta ki. Ahol 
7—8 rablót említenek, ott Mészárosék lehettek, m ert más 
ilyen erős betyáralakulat akkor Somogybán nem volt.

Mészáros Pál bandája saját két kocsiján s lovain já rt 
rabolni. Természetes, hogy ezeket nem igaz utón szerezték. 
Az egyik kocsiba két nagy, a m ásikba két kis ló volt fogva

b 3587-1851. sz.
2) Az 1851. évi megyei nagygy. 1425. p.
3) Ez a Patkó semmi rokooságban sem állott a későbbi hires Patkók

kal : Jánossal és Pistával.
4) 8752—1851. sz.
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s így nagy területet kóborolhattak be. A megye legkülön
bözőbb pontjain fordultak meg, amellett m ás megj'ébe is 
átcsaptak s ha menekülniök kellett, az üldözés elől Szla
vóniába vonultak.

Mészáros Pál Szabó József korcsmárosnál (Berény 
és Fakos közötti csárdában) többször megfordult. Em iatt 
Szabónak a zalamegyei vizsgálóbírónál is meg kellett je
lennie. Mészáros 1857-ben a m uraszením ártoni lelkésznél 
kísérelt meg rablást, de káplánja lárm át csapott s a banda 
eltávozott. Mészáros Pali Szabó korcsm árost megfenye
gette, hogy ne m erje őket feljelenteni.1)

Vízváron 1857 november 1-én, az esti órákban Lon- 
csár János plébánost rabolták ki. A cselédséget összekö
tözve, egyik szobába zárták  s a lakás kulcsait kierőszakol
ták tőlük. Három  betyár a cselédeket őrizte, a többiek 
részben őrt álltak, részben a lakást fosztogatták. 615 forint 
értékűt vittek el pénzben és holmiban. H árom nak a kiléte 
később kiderült, ezek: Kapoli György, Babos Jancsi és 
Fejes Jancsi voltak.

Ugyanezek a Vízvár mellett lévő Iíétnyár-pusztán  is 
jártak; a csendőrség üldözte őket. Fejes Jancsit agyon
lőtték, más kettőt megsebesítették. Fejesnél m egtalálták 
azt a 12 ezüstkanalat, melyet Loncsár plébánostól loptak. 2)

Mészárosék egyik legvakmerőbb rablási kísérletüket 
a zalamegyei Alsólendva mezővárosban követték el, 1858 
január 8-án este. Ide Nagykanizsáról rándultak  át, az 
.úgynevezett »Kanizsai úton«. Természetesen, saját kocsi
jukon mentek. E kocsik »somogyi kocsik« voltak; rövid 
széles, létrás oldallal. A két kocsin nyolcán ültek, fejükre 
húzott szőrcsuklyákkal. Alsólendvától nem messze, egy 
erdőbe vonultak és pedig egy, az úton haladó szabómes
terrel, kit kényszerítettek kocsijukra felülni. Az erdőben 
felső ruháikat levetették s puskákkal, pisztolyokkal és 
késekkel felszerelve, hatan  Alsólendvára mentek be, kettő 

az erdőben m aradt a lovakat őrizni.
ste 7 órakor korm ozott arccal berontottak Kálivoda 

József kereskedő és földbirtokos lakásába, hol éppen 
disznóölés volt. A hentes a konyhában boncolt, Kálivoda 
meg a szobában többekkel kártyázott. Az egyik betyár 
Kálivodához lépett s baltájával halántékához vágott, ki 
nem vesztette el lélekjelenlétét s kiabálni kezdett. E rre  a

*) Abonyi szolgabíró jelentése 9972 — 1857. sz.
10.181—1857. kb. sz.

4*
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háziak, megtudva m iről van szó, a harangokat félreve
rették, m ire Mészáros bandája sietve eltávozott. A hentest,, 
ki m enekülni igyekezett, hátbavágták baltájukkal. Káli- 
voda később sebébe belehalt. (Özv. Tomka György né, Ká- 
livoda rokonának közlése Alsólendváról.) Az első megje
lent rendőrt a betyárok agyonlőtték s többeket megsebe
sítették, azután elmenekültek. E rablási kísérletnél, állító
lag 15 betyár volt. Ez túlzás lehet, ám bár nincs kizárva, 
hogy közelbeli csatlakozó embereket vettek maguk közé, 
de oly sokan semmiesetre sem lehellek.

Mészáros bandája a baláci csárdában dicsekedett, 
hogy alsólendvai útjuk előtt a nagykanizsai úgynevezett 
Sorházban a sörfőzőt és egy katonát elvertek, m ert őket 
a jelenlevő rendőrrel le akarták  tartóztaltaln i s azután 
kocsijukon elm enekültek.!)

Az 1857—59. években Mészáros bandáján kívül más, 
kisebb-nagyobb rablóbandák is feltűntek időközönként, de 
ezeken kívül alkalmi rablások is voltak, amelyeket főleg 
pásztorok követtek el.

Hárságyon három  bekormozott s németül is beszélő 
egyén rabolta  ki Geiszl Móric építészt2) Aranyos pusztán  
1857 október 28-án négy rablót a csendőrök éjjel 11 óra
kor megleptek s a menekülő rablók helyett két, családos, 
pusztai alkalm azottat lőttek agyon .3) Babod-puszta kö
zelében három  rabló 1857 szeptember 13-án Balassa Ta
más juhászt fához kötötte s 43 darab birkáját a nyájból 
elhajtotta. Miklós György ozorai lakost négy rabló tá
m adta meg Endréd közelében 1857 szept. 4-én, akiket 
kérésükre előzőleg kocsijára felvett. Egy darabig nyugodtan 
haladtak, egyszer csak a gazda mellett ülő rabló egy lövést 
tett s a kocsit megállíttatta, azután a gazdát a kocsiról 
ledobták, ők pedig elhajtottak. 4)

Az 1858. év folyamán nem voltak nagyobb rablásoké 
Egyes járásokból teljes rendet, a közbiztonság zavartalan
ságát jelentették a főszolgabírák. A rablások, útonállások 
egyesek vállalkozásai voltak: élelmiszereket, ruhaféléket 
(szűrt, dolmányt, csizmát) vettek el az áldozatoktól és 
néhány forintjuktól is megfosztották az útjukba kerülőket. 
Ezek olyan »menős« -félék voltak, kiknek fegyverük nem

*) Nagykanizsai rendőrbiztos átirata 1857. november 21. 9172—1857. sẑ
*) 1416—1858. kb sz.
3) 1802- 1858 kb. sz.
4) 3256—1858. kb. sz.
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volt; baltával, bottal járlak. Néha zsarolást kísérellek meg. 
A pásztorok juhokat és disznókat lopkodtak, ami m áskor 
is csaknem m indennapi eset volt. Ezeket nem sorolom fel.

Megemlítem még egy héttagú bandának sorozatos, 
kisebb rablásait, ugyancsak 1858. évből. Ezek közül csak 
hárm at tudtak elfogni, továbbá Gorián Mihály m olnárnak 
három rabló által való kirablását. A m olnárt erősen meg- 
kötözlék s egy időközben odaérkező kocsin eltávoztak. 
Kettejükön katonaruha volt.

1859- ik évben m ár nagyobb rablások fordultak 
elő. A számos útonállásokat, állat- és árulopásokat mel
lőzve, megemlítést érdemlő néhány rablást s egyéb ese
ményt foglalunk össze.

Takács Sándor fiadi bírót* az Andocs melletti erdőben 
nyolc rabló megtámadta, 30 forin tját elrabolta s azonfelül 
oly kegyetlenül elverte, hogy belehalt. A rablókat elfog
ták. ’J Hogy kik voltak, az iratokból nem tűnik ki.

Kakonya csárdánál három  rablóval a csendőrök meg
ütköztek. Közülök egyet agyonlőttek s kettőt: Fülöp Jánost 
és Bánfi Jánost, elfogtak. * 2)

A Somssich-féle simonyi kastélyban három  rabló meg
jelent, ételt rekviráltak s egész éjjel ott m ulattak. Ugyan
csak az öreglaki Jankovich kastélyból ételt, italt és pénzt 
vittek el.

Nagy kegyetlenséggel rabolta ki hat betyár Stern Tó
dor szompácsi birtokost. Fejük fekete kendővel volt be
kötve. Sternt feleségével együtt megkötözték, hárm an  őrt 
álltak, hárm an pedig a lakásban raboltak. Stern, nagy- 
nehezen, kötelékétől megszabadult s futásnak eredt. A rab 
lók utolérték, leütötték, m ajd fejébe lőttek. Stern meghall. 
Napkeltével a rablók az uradalom  kocsijába fogtak s el
hajtottak. Egy bérest is megsebeztek a com bján.3)

1860- ban egész csomó »Vagabunder«- és »Reuber«-ről 
emlékeztek meg a németnyelvű hivatalos iratok.

0 6104-1859. sz.
2) 3829-1859. sz.
3J 6597-1859. sz.



55

A betyárok veszedelmes fellépése.

Patkó testvérek.

Somogybán Patkó János feltűnésével új fejezet kez
dődik a betyárvilágban. Az ő s később öccsének merész 
tettei ezt a kalandos, vad életet Somogybán szinte fel
virágoztatta.

Ezen időben m ár nemcsak a rra  nézve nyerünk bő
vebb adatokat, hogy kik raboltak, kik verődtek össze 
egy-egy úgynevezett bandába, hanem  hogy hol, kikel fosz
tottak ki s milyen körülm ények között. Ekkor m ár terje
delmesebb felvilágosítást nyújt a megyei levéltár, sőt — 
éppen a betyárokra nézve — a főispáni külön (elnöki) 
ira ttá r is. Ezekben megtaláljuk a jegyzők, szolgabírák 
jelentéseit, a fő- és alispánok rendelkezéseit, felterjeszté
seit, valam int egyesek panaszait, feljelentéseit is.

Sajnos, azért az adatok mégsem lehettek teljesek, 
mivel a katonai rögtönítélő bírósági intézkedéseket ugyan 
közölték a polgári hatóságokkal, azonban azok csak az 
ítélet s végrehajtásának száraz tányéré vonatkoztak, a többi 
fontos adatokat, nevezetesen a jegyzőkönyveket, azok ki
egészítő kísérő iratait, amelyek részletesen tartalm azzák a 
vádolt betyár tetteit, személyleírását, ruhaviseletét, stb., 
m ár nem küldték el.

Patkó Jancsi kisebb-nagyobb lopásai és rablásairól 
1861. évtől kezdődőleg van tudom ásunk hivatalos adatok 
alapján. 1860. évből nemcsak a reá vonatkozó okmányok, 
hanem — véletlenségből — azoknak tárgym utatója sincsen 
meg a somogymegyei levéltárban. A megyei ira ttá rban  lé
vő, Patkóra vonatkozó iratcsom ót 1865-ben a »főügyész 
számnélküli rendeletére« Kelemen kir. ügyésznek kiadták, 
mely aztán többé nem került vissza. Elkallódott.

Az 1861. év folyam án elkövetett rablásainak sorozata 
sem teljes. Somogy megyén kívül eső rablásairó l csak né
hányat tudunk. Ezen évben kirabolta társaival egyik 
Somssich gróf tiszttartóját; A) raboltak Márcadón, Darány-

>) 8—1861. sz.
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bán/ )  Ácsán, * 2) Látóhegyen , 3) Büssiin, Gaál István  
földbirtokosnál 4 5 6) és »a csokonyai izraelitánál«, BJ
Poklos községben gyilkosságot követtek e’1. A büssüi rab 
lásnál az ottani jegyző is ganuba került s elfogták. Később 
szabadonbocsátották. °) Ez év folyamán a somogyacsai 
plébánost rabolták ki, m ire nézve a veszprémi püspök 
panaszt is tett. 7j

Kegyetlen kettős gyilkosságot követtek el Patkó és 
társai Görösgálon, melyet azonban részben védekezésük
nek is lehet tekinteni, a Zöldág csárdában. Az eset a kö
vetkező:

1861. év szeptember hó 19-én Zsoldos János szigeti 
(most szigetvári) járásbeli pandurőrm ester Géza nevű 
fiával Kisdobszáról. az általa korábban eladott gabona 
árának  felvétele végett, Scherz-nevű kanizsai kereskedőhöz 
menvén Szigetvárra, ott az összeget, 420 forintot, felvette 
s délután hazafelé menve, ú tját Patának vette, ahol az 
ottani számtartóhoz, Bathó Jánoshoz, beszállott. Olt el
időzvén, este 10 óra tájban indult el fiával, maga hajtva 
lovait. Patáról, Görösgálon keresztül menvén, a puszta 
végén lévő Zöldág csárdához ért, hol — holdvilágos éj 
lévén — észrevette, hogy a csárda udvarán lévő lombos
sátor alatt borozó emberek ülnek. ,Zsoldos, kocsiját az 
utón hagyva, puskájával kezében, a borozgatókhoz ment 
s kérdést intézett hozzájuk, hogy miféle emberek és mi- 
já ra tban  vannak? Mire a borozók közül az egyik, ki — 
m int később kiviláglott — Patkó Jancsi volt, azt vála
szolta. hogy m it kérdi, akárhová valók. E rre  Zsoldos, 
puskáját rá juk  fogva, lelövéssel fenyegette őket. Puskáját 
el is sütötte, s az egyiket eltalálta, m ire Patkó és társai 
Zsoldosnak estek, puskáját elvették s rálőttek. Zsoldos 
csendesen, e mondással: »Jaj nekem « földre bukott. E rre 
Zsoldos fia atyja védelmére kelt és a Patkóval iddogáló 
Naszladi Mártont lőtte meg pisztolyából, m ire Patkó és 
társai őt közelről agyonlőtték. Ö is, mint atyja, három  
lövést kapott. Ezután Palkó egyedül bement a csárdába, 
a korcsm árost, Reiner Ignácot, feleségét és szolgálóját,

!) 435-1861. sz
2) 1130—1861. sz
3) 1270-1861, sz
4) 2557—1861 sz
5) 2195—1861. sz.
6) 2375-1862 sz.
7) 504—1862. sz
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Kovács Erzsébetet, kik a gyilkosság tanúi voltak, megfe
nyegette, hogy ha ezen esetről a legkisebbet is m ernek 
szólni, megöli őket.

A lövöldözés alatt Zsoldos lovai megijedve, elvágtat- 
tak. Patkó és társai utánuk futottak, elfogták és a korcs
ma udvarára hajtottak be velük, azután pedig, a holtakat 
kocsira téve, Kisdobsza felé roboglak. Másnap hajnalban 
a kocsit a lovakkal s a két meggyilkolttal Kisdobsza utcá
ján  találták meg. Zosldost fiával együtt e községben te
mették el. Sírjuk ma is megvan. — Zsoldos 37, fia, Géza, 
16 éves volt.

Hogy Zsoldos a betyárokkal b írókra  kelt, igazolja az 
orvosi látlelet, mely jobb fülén, jobb szemöldöke sarkán és 
az o rra  tövén véres karcolásokat talált. Zsoldos daliás, 
szép ember volt, réme a betyároknak. Rokonságának egy 
tagja beszélte el, hogy egv betyár, ki Kisdobszán járva, 
midőn a temetőben Zsoldos síremlékét meglátva, rálőtt, 
a  golyó visszapattant és a betyárt megölte.1)

Zsoldosnénak a helytartónanács főkorm ányzójához 
írt kérvényéből kitűnt, hogy Patkó a férjénél lévő 420 
forintot elrabolta. Az özvegynek a kir. helytartó kegy- 
'ajándékképp egyszersm indenkorra 150 forintot ulalvá- 
nyoztatott a megyei költségvetés so rán .1 2)

Reiner Ignác zöldági korcsm árost rablók ta k a r í tá s a ,  
illetőleg gyilkossági bűntett párto lásáért 7 évi, Naszladi, 
vagy Südi Mártont, Patkó elfogott társát, 12 évi, vasban 
elszenvedendő, közmunkával súlyosbított börtönre s 40 
forint vérdíjra ítélte a kir. törvényszék; a kir. tábla azon
ban a vizsgalati fogsággal büntetésüket kitöltöttnek te
kintette. 3)

E szomorú esetei egy gyarló vers is megörökíti:
A Zsoldos is sokat harcolt éltében,
Míg nem került Palkó Jancsi kezébe;
De m ikor a Zöldág csárdához érlek.
Akkor került Patkó Jancsi kezébe.

Egy másik vers, melyet valami Zsoldost gyűlölő be
tyár faraghatott, így szól:

1) Sziládi Béla állomáselöljáró közlése.
a) 92 636—1864. sz.
3) Zsoldos agyonlövésének történetét Hegyessy János volt szigetvári fő

szolgabíró is ismertette a Somogy m. Almanach 1913. évi folyamában. Ezt 
azonban képzeletbeli elbeszélésnek kell tartanunk, mert — Patkót kivéve — 
a szereplők nevei mások s az eset is egészen másként történt, mint 6 megírta.
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A Szigetben harangoznak, temetnek,
A Zsoldosnak zöld koporsót készítnek;
Az van a fejfájára ráírva:
Itt nyugszik a kutya Zsoldás fiával.

Zsoldos meggyilkolásának, m int később látni fogjuk, 
nagyon véres következménye lett. Bogdásán, Baranya me
gyében,. hol Zsoldos sógora, Duss Lajos tanító, Bergán 
Jancsi betyárvezér agvonlövésének s bandája egy részének 
elfogatása révén véres bosszút állt.

*

Ugyancsak a Zöldág csárdához fűződik egy másik 
esemény, éspedig szintén Patkó Jancsival kapcsolatban, 
mely ezen csárdától egy órányira, az erdő mélyén fekvő 
Buvári nevű b irkatanyán fejeződött be.

Patkó Jancsi a Zöldág csárdában mulatott. Erről 
értesítették a szigetvári pandúrokat. A pandurőrm ester 
jelentést tett a főszolgabírónak, aki — állítólag — nem 
tanácsolta, hogy kimenjen, m ert családos ember, Patkó 
meg nőtlen, elszánt betyár; nagy baja lehet. Az őrmester, 
e figyelmeztetéssel nem törődve, négy pandúrral s fiával 
kim ent a Zöldág csárdához, de Patkói és társait m ár nem 
találta ott, néhány perccel előbb távoztak onnan el. 
A földet vékony hó takarta  s így csapásuk után, távozások 
irányát könnyen fölismerték. Lábnyomuk a Buvári ta
nyához vezetett. A pandúrok utánuk siettek. Midőn oda
értek. az őrm ester a birkaakol kisajtájának a küszöbére 
állva, benézett s szemben találta magával Patkót, ki a 
birkaetető mellett állott. Az őrmester, fulhúzott fegyver
rel, bekiáltott Patkóhoz:

— Most m ár sehogysem menekülhetsz! Add meg 
magadat!

Patkó visszakiáltott:
— Azt mondom, ha magad részére jót akarsz, menj el f
E válaszra az őrm ester célzott, hogy Patkót agyon-

lőjje. Patkó azonban m ár szintén készen állt a lövésre 
s előbb sütötte el puskáját, m ire az őrm ester holtan terült 
el. A többiek a kisajtónál állottak és az őrm ester agyon- 
lövése u tán futásnak eredtek. Közülük Patkó még az őr
m ester fiát is agyonlőtte.

Ezután Patkó bandája a juhászokhoz szállva, egyik 
juhász által beüzentek az uradalm i szám tartóhozv hogy 
küldjön nekik tejfölös-túrót és kenyeret, mely kívánságuk
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teljesítése után, az ételt elfogyasztva, tovább álltak. *)
Somogybán az 1861—62. évi, különösen pedig az utób

bi évi nagyobb rablások s gyilkosságok Patkó János nevé
hez fűződnek. Egyes rablásairól az iratcsom ót nem talál
hatván meg, csali az iktató nyom án tudjuk, hogy hol, ki
nél követett el rablást. 1861-ben gróf Somssich tisztttartó- 
jánál (melyiknél, hol, nincs jelezve)2) Darányban, 3J So- 
mogyacsán, 4) Letenye-lendvai erdőben, 5) Látóhegyen6> 
Ezen időtájban történhetett Berzencére való k irándulá
suk, ahol az aszkéta életet élő Kavulák János kanonok
prépostot rabolták meg. A hagyomány szerint mind a két 
Patkó: János és Pista vezetése alatt, kilencen voltak. Elő
ször a cselédek lakásába mentek, kiknek őrizetére két 
embert hagytak, azután a plébániára vonultak. Itt is két 
társat hagytak künn, ők pedig bementek. Éjjel lévén, fel
zörgették a plébános húgát, özv. Nyúl Janosné házve
zetőnőt, majd a plébánoshoz mentek be s kérték, hogy 
adja elő minden értékes tárgyát és készpénzét. Magukhoz 
vették órájának aranyláncát (az órát nem tarto tták  elég 
értékesnek) és 100 forint készpénzét, azután bejelentették, 
hogy éhesek. E rre  a kam rából szalonnát s kenyeret, a 
pincéből pedig pár üveg somlai-bort hoztak fel számukra. 
Vacsora bevégeztével eltávoztak, szigorúan meghagyva a 
ház népének, hogy reggelig a lakást senki el ne hagyja. 7j 

Két hónap múlva ugyanezen községben leesik  m ol
nárt látogatták meg; a lárm át csapó m olnárt megsebesí
tették s a szobába is behatoltak, de nem vittek el semmit. 8) 
Hogy rablásai milyen sorrendben történtek, nem minden 
esetben lehet kideríteni. Lehettek, sőt egész bizonyos, hogy 
voltak Patkónak kisebb rablásai és gyilkolásai is, amelyek
ről egyáltalán nem tudunk, különösen melyeket m ás me
gyékben. vagy Szlavóniában követett el. Baranyában  
1861—62. év folyamán egész sorozat rab lást követett el 
bandájával s ezekből, a szentdénesi plébános kirablásán 
kívül, nem tudunk mást. (3673—1862. sz.) A szigeti já 
rásban elkövetett rablásait utólag mindig megüzente a fő-

’) Kapoli Antal öreg juhász közlése.
*) 83—1861. sz.
3) 439-1861. sz.
0  1130-1881. sz.
6) 1210—1861. sz.
6) 1270—1861. sz.
7) Markos László ig -tanító közlése.
8) Markos László ig -tanító közlése.
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szolgabírónak, hozzátéve, hogy m ást ne keressen.
Som ogyhatvanban  Bélaváry István ref. lelkészhez ál

lított be Patkó Jancsi néhány társával s pénzt követelt. 
Bélaváry kijelentette, hogy neki, m int szegényes javadalm u 
s családos embernek, bizony nincs pénze. Patkó erre azt 
felelte: Ok tudják, hogy van. E rre  keresni kezdték a pénzt; 
széthánytak a szobában mindent, hogy megtalálják. Persze, 
nem találták s így üresen kellett távozniok. A lelkészt 
nem bántalm azták. (Özv. Csejdy Gáborné közlése, kinek 
Bélaváry István dédapja volt.)

Ez időtájban eshetett meg a németladi rablás is.
Patkó Jancsi a volt Czindery-féle birtok új tulajdono

sához — ki valószínűleg báró Wenckheim Béla volt —, 
szintén betört; báró Wenckheim az akkori igen rossz köz- 
biztonsági állapotok m iatt állandóan egy szakasz drago- 
nyos katonával őriztette kastélyát. A katonáknak a kas
télytól kissé távol eső épületben volt a tanyájuk.

Patkó értesülvén az őrzés körülményeiről, midőn a 
katonák tanyájukra  mentek ebédelni, társaival betört a 
kastélyba s az összeszedhető pénzt elrabolta. Rablás alatt 
a  kastély úrnője (ki szül. Czindery-leány volt), egyik mel
lékszobába menekült. A fáma szerint egy disznóteknő alá 
bujt. A betyárok já rtak  a disznóteknő körül, de nem gon
doltak arra, hogy valaki fekszik alatta. (Kapoli Antal ju 
hász közlése.)

Patkó a rablás u tán az uraság négy lovát befogatva 
a  hintóba, még m ielőtt a katonaság értesült volna ottlété
ről, elrobogtatott. (Özv. Csejdy Gáborné közlése.)

Miután Dalmát- és Tótország helytartója elrendelte, 
hogy a »hirhedt Patkó« vezetése alatt Magyarországból 
a  D ráván át érkezett s gonosztetteik után visszamenekült 
rablók ellen Eszéktől fölfelé őrcsapatok állíttassanak fel *) 
s m iután Mérey István, somogymegyei főispáni helytartó 
m ár korábban intézkedett, hogy »a gonosz Patkó« s társai 
kézrekeríttessék s a Dráva partján, Barcstól Révfaluig 
katonaság tartson  szoros felügyeletet, így ezen időtől Patkó 
bandáját a megye határai közé szorította.«

Tévedett! Patkó és társai csak Szlavóniába nem me
hettek át, de átrándulhattak  — és át is rándultak — a 
szomszédos megyékbe. Zala megyében, a Letenye és Alsó- 
lendva között, a Mura-folyó m ellett húzódó erdők körül

b  Hegyessy János: Somogy vm. Almanach 1913. évi.



fekvő községekbe, sőt Göcsej vidékére is elkalandoztak. 
Ezen kirándulások közül két jellemző esetet írok le.

Az egyik a Letenyéhez közelfekvő Becseiielyen tö rtén t, 
Csuzy Pál cs. k. kam arás, gazdag földbirtokosnál, kitől — 
állítólag — több, mint 100.000 forintot vittek el. 
Az összeg nagysága túlzott, de valószínűleg elég nagy le
hetett. A rablás 1861-ben történt, estéli 10 óra körül. A fel
vett jegyzőkönyv szerint elvittek tőle 100 drb. o. é. forintos 
bankót, 18 drb. 100 o. é. forintos bankjegyei, »tudva nem 
lévő mennyiségű különféle ezüstpénzt«, két nagy arany 
ismétlő zsebórát, igen súlyos láncokkal, négy darab vivő- 
pisztolyt. A Budai Helytartótanács hirdetése szerűit a fel
fedezőnek 10.000 osztr. ért. forint jutalom biztosíttatott 
(Zala m. 1861. évi szept. 2-iki közgyűlése, 43. jzk.)

Ezen rablás bevégezte után — a nép között el
terjedt hírek szerint — a következő jelenet játszódott le 
Csuzy és Patkó között: Csuzy a pamlagon ült s Patkó 
melléje telepedett. Ekkor Csuzy átölelte Patkót s kérlelte: 
»Fiam, ne vidd el a pénzemet«. Mire Patkó azt felelte: 
>Apám, m arad még!«‘) Ezután kezet fogva egymással, 
szépen elbúcsúztak. Csuzyt 1861. évben rabolta ki Patkó.

Akkor a somogymegvei uradalm i tanyákon az a h ír  
járta, hogy ezen összegen Lajosháza somogyi puszta mel
lett elterülő erdőben, egy tölgyfa alatt osztozkodott Patkó 
bandája. Kiteregették a bankókat s úgy állapították meg, 
hogy kire mennyi esik. Pap József ottani juhász ezt végig
nézte, őt is felszólították, hogy vegyen a bankókból, de 
nem merte megtenni, félt, hogy felakasztják.2)

Egv Csuzyt, mint fiadi püspöki birtok bérlőjét, is ki
raboltak a betyárok, valószínűleg a becsehelyit megelőző
leg. A betyároknak tudom ásukra jutQtt, hogy Csuzy nagy 
összeget (állítólag 20.000 forintot) kapott gyapjúért. R ajta
ütöttek s elrabolták tőle. Csuzy vonakodott a pénzt elő
adni. mire aztán úgy kényszerítették — egyéb kínzások 
mellett —. hogy parazsat tettek a h asá ra .3)

A másik, Zalában elkövetett tettük, rendkívül érdekes 
esel Pördeföldön történt, mely község m ár jól benn van 
Göcsejben.4) A Patkó s társai által itt véghezvitt súlyos

l ) Kapoli Antal 80 éves juhász közlése.
2| Kapoli Antal 80 éves juhász közlése.
3) Kapoli Antal 80 éves juhász közlése.
4J Göcsejnek Zala megye délnyugati részén fekvő azon területet nevezik, 

mely Zala és Kerka folyó, Valiczka csatorna és Valiczka patak által van ha
tárolva: 91 községet, 116 pusztát, majort, telepet foglal magában.
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bűntettről a zalaegerszegi járás alszolgabírája 1862 május 
5:én a következőkben számolt be a főispáni helytartónak-

» ----  A m erénylet elkövetése után — szól a jelentés
— m ájus 7-én Pördeföldön, a helyszínen megjelentem 
s az előzetes vizsgálatot teljesítettem, melyből kiderült, 
hogy 3 fegyveres csavargók, kik közül egyet társai Patkó
nak neveztek, m ár m ájus 5-én estve a pördeföldi birkásnál 
beszállásoltak, bárányt metszettek ’s ott ettek és fizettek.

A pördeföldi ispáolakás.

Kövér János b irkásbojtárral a faluban lévő birkáslaktól 
2 jó  távolsági lövés messziségre fekvő korcsmából bort 
hordattak, egész éjjel mulattak, Kövér János bo jtárra l fu- 
rulyáltattak, a háznál lévő nőkkel táncoltak, — m ásnap 
reggel, 6—7 óra között Bründl Béla ispán úrhoz átmentek 
a juhász gazdát és Kövér János bo jtárt magokkal át
hajtották, bo rt parancsoltak, az Ispánnak velük kellett 
inni, — borozás közben a biró egy írást vitt be az ispán
hoz olvasni, azt is ott fogták s az uradalm i jáger is közbe 
jö tt és együtt 11—12 óra közig, m ikor egy ember jelen
tést vitt az Ispán úrhoz, hogy délre Lentiből vendégei ér
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keznek, m ulattak — ekkor m indannyian által mentek a 
birkáshoz, — de m ár ezen átmenetei előtt 3 csendőr, kik 
szinte Pördeföldön a faluban háltak, az esetről annak da
nára, hogy a kisbirótól kérdezték, nincs-e valami liir, ez 
azt eltagadta, m it sem tudtak, — az Ispán lakhoz indulva, 
m ajorokat megvizsgálták, hol senki őket ezen esetről nem 
értesítette, sőt egy cseléd mondotta, hogy az Ispán felkelt, 
b á tran  bemehetnek, — m ikor folosóra értek, a szobaajtó

A pördeföldi korcsma.

előttük kinyittatott, ők beléptek: — egyszerre meg lettek 
lepetve, mikor három  fegyverest felhúzott fegyverrel czél- 
ba véve előttük láttak, zavarba jöttek s egyszerre lefegy- 
vereztettek, az asztal mellé ültették és velük kellett poha- 
razni mindaddig, mig a juhászhoz átindultak, a Csendőrök 
kényszeríttettek velük menni s itt is délután egy óráig 
mulatni, akkor indulóra készültek, a Csendőröknek fegy
vereket visszaadták, a juhászlakból felhúzott fegyverrel 
kikisérték, és a Csendőröknek 6 frt. 30 k rajcárt o. é. a ján
dékoztak, őket összecsókolták, a Csendőrök Dömeföld  felé 
indulva, a fegyveres csavargók pedig a faluba mentek be,
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— azonban a Csendőrök az ispánlak mögött, a gabonák 
közti utón a falu felé visszatértek és a falu alsó végén 
bementek, — a csavargók m ár a korcsm ában voltak, m int 
a Csendőrség közeledéseket észre vették, a korcsmából 
kivonultak, — a Csendőrök egyike a haranglábnál, a pa
rancsnok egy p á r lépéssel hátrább, egy más háznál, a m á
sik napkelet felől egy házszegletnél, kert soroknál vettek 
állást s a Csendőrök kezdték meg a tüzelést, de csak tüze
lés közben, m iután a csavargók is folyvást tüzeltek, két
szer tölthettek, — a 2-ik lövés után a Csavargók által ro
hammal tám adtattak meg — s roham közben két Csendőr 
lelövetett, — egyik csendőr lelövése után is egyik rablóval 
megvívott, annak balcom bját szuronnyal mejgsértette; me
lyen a csavargó még jobban felbőszülve, szuronvos fegy
verét kezéből kiragadta s maga fegyverével agyonverte. — 
A Csendőr harm adika, vagyis a parancsnok megfutott, ezt 
üldözvén, el nem foghatták, visszatértek, a holt csendőrök 
egyenkabátját lehúzták, sapkájukat és minden fegyvereket, 
és egyik köpönyegjét magukhoz vették, és a korcsmába 
visszatértek, hol a megsértett a korcsm árosné előtt pajtá
sának a csendőrtől kapott lába szúrását megmutatta, — 
azonban ezen ütközetben a falu lakossai közül senki se
gítségükre nem ment.« *)

A hagyom ány szerint midőn a betyároktól elbúcsúztak 
és kerülő úton visszatértek, a faluban hat polgárem bert 
felfegyvereztek, kiknek az lelt volna a hivatásuk, hogy a 
betyárok menekülési ú tjá rt elzárják, de am ikor szükség 
lett volna reájuk, nem álltak elő. Valószínűleg nem m er
tek a betyárokkal harcba keveredni. »Ezen eset után a 
rabló zsivánság mit sem késedelmeskedell, kettő által ment 
az Ispán úrhoz, annak kocsisával befogattak, egy ped:g 
végig m ent a faluban, a nőknek megparancsolta, hogy a 
holtakat házhoz vigyék be, m ert azok a Császár emberei
— a kocsis megérkezvén, a falu végén megáldott és a kocsis 
bem ondása szerint, a szuronyos Csendőri fegyvereket ma
guk mellé kétfelől a kocsiba telték, hogy az minél jobban 
látszassák, a Csendőr kabátokat m agokra vették, a rra  felől 
duhaj szűröket öltöttek — s a kocsissal hajtottak, mint 
csak a ló mehetett, igy utaztak Lasztonyán  s Kerettyén  
hosszat és Tolmácson  felől a falutól egy puskalövés távol-

') 1445/1862. eln. sz. jelentés a Helytartó Tanácshoz.
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ságra megállották a Nagyvágás mellett, a kocsisnak 1 írt. 
oszt. ért. borravalót adtak, fegyvert és ruhá t magokkal 
vitték«.

.sí A pördeföldi korcsmánál agyonlőtt két csendőr sírköve.

»Megjegyzésre szükségesnek véltem, m iszerint a Csen
dőr parancsnoknak vallomásából az derült ki, hogy f. m á
jus 5-n éjjel a község biró és ezen csavargókkal regveiig 
együtt m ulattak a b irkásnál — de ezt előttem az előleges 
vizsgálatkor tagadták, — azonban a vizsgálatot az előyárók 
és az összes jelen volt lakosság ellen szigorúan fogom tel- 
jesiten i...«

Hogy továbbiakban az egész ügy a betyárokkal együtt
5
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dőzsölőkkel m iként fejeződött be, a rra  nézve adatokat 
nem találtam .

Az elesett két csendőrnek sírkövet állítottak, melyeken 
a nevek ma is jól olvashatók. A további felírás »cs. k. 8. 
ezredbeli csendőrök, meghaltak 1862 május 2-n«. A sírt 
jólelkű asszonyok évenként eligazítják s virágot ültetnek 
a s írhalom ra1! Patkó Jancsi ezen esetet megelőzőleg 
Poklos községben is já rt s ott gyilkosságot követett el. * 2) 
Őrsön is megfordult Rántás József ispánnál, ki leányával 
együtt gyanúba került, hogy Patkó Jánossal összekötte
tésben áll. Itt esett el három  csendőr, Palkó bandájával 
való összeütközés alkalm ával3)

Patkó és öccse, István, évekig együtt jártak  rab lá
saikra, hogy m ikor váltak el egymástól, nem tudjuk; el
követett tetteik azonban a rra  m utatnak, hogy Patkó Pista 
külön területet választott és pedig a Somogy megye északi 
felét. így nem tudhatjuk, Somogy középső részében tö r
tént rablások némelyikét melyik Patkó bandája követle el.

A Vitya pusztán történt összetűzésnél sem lehet meg
állapítani, melyik Patkó szerepelt. 1862. év április 1-én, 
alkonyat u tán a vityapusztai juhász számadóhoz négy be
tyár té rt be s innivalót kértek. A kívül őrt álló Kötyöri 
Jóska nevezetű betyár éjjel 11 óra körül elkiáltotta m a
gát: »Legények, baj van! Jönnek a katonák!« E rre  a be
tyárok fegyverhez kaptak és védekező állásba helyezked
tek. Pandúrok, csendőrök és katonák közeledtek. Az egy
m ásra való lövöldözés közben mintegy húsz lövést vál
tottak. Egy csendőrt agyonlőttek, egy pandúrt megsebez
tek. A katonák a Somogyvárott állomásozó vadászcsapat 
héttagú ő rjá ra ta  volt. Ezen esetből kifolyólag a számadót 
és bo jtárjá t bíróság elé állították. A számadót a bíróság 
felmentette, két bo jtárjá t azonban eltitkolásért félévi, ille
tőleg 2 évi börtönre ítélte.

1862 júniusában a surdi urasági kastélyba a kert 
felől három  rabló bement s az ott lakó Ruzsicska Lajos 
urasági kulcsártól ezüst kanalakat stb., öt darab arany 
gyűrűt, dupla fegyvert elvették. De ezzel nem elégedvén 
meg, Klein Farkas urasági gazdához mentek s ettől 145 
forintot, fiától pedig 16 forintot elvettek. Ez utóbbinak 
boltjába is berontottak s sok mindenfélét magukhoz vettek,

*) Zolder Károly pákái lakos közlése.
2) 606—1862 sz.
3) 2560—1862. sz.
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azután pedig Klein Farkast fiával együtt, öt lövéssel agyon
lőtték. Az apa három , fia két lövést kapott. Az ottani ta 
nító e gyilkosság elkövetése alkalmával nem engedte meg 
a  harangok félreverését.x)

Mérey főispáni helytartó a surdi bíró és jegyző ellen 
a rablógyilkosság körül tanúsított, bűnös hanyagsággal 
párosult "erélytelen viseletűk m iatt legszigorúbban kívánt 
eljárni, a többi lakosok és gazdatiszti személyzet s a fegy
verengedéllyel bírók ellen pedig, kik az eset körül való 
tétlenségük által a rablók működését »hathatósan elősegí
te tték^ szigorú fenyítő rendszabályokat követelt alkal
mazásba venni.* 2)

A rablók nincsenek megnevezve, de egészen bizonyos, 
hogy Patkó Jancsi és társai voltak, m ert ők já rták  e vi
déket, melyre vissza-visszatértek.

Krizsánics csurgói szolgabíró 1862 október 28-án je
lentette, hogy Döme Gyula surdi ispán értesítése szerint 
Surd  és Belezna között fekvő Feketesári puszfán  hat 
»fegyveres csavargó« délelőtt 9—10 óra tájban négy surdi 
csendőrrel összekapott, a csendőröket megszalasztotta s 
egy csendőrnek a combját egy »szatymával« keresztül 
lőtte. A szolgabíró maga mellé vett hat csendőrt s foglárt 
és a pusztára sietett. Este 8—9 óra között odaérkezett s 
kiderült, hogy a betyárok az erdőbe tértek be, hol tojást 
sütöttek m aguknak s hozzá több itce bort elfogyasztottak, 
azután a szaplonyosi erdőnek vették útjukat, azon kijelen
téssel, hogy »most m ár szaglászhatnak utánuka csendőrök.«:

Másnap Stanczel József csurgói csendőr segítséget 
kért a szolgabírótól, ki három  pandúrt és négy csendőrt 
rendelt ki s ezek a zákányi szőlőhegyekbe mentek a ber- 
zencei csendőrökkel; a szolgabíró maga, két pandúrral, a 
hegyek felé húzódott. Délután fél 2 óra tájban  a betyárok 
a csendőrökkel összeütköztek s Gyula Pál csurgói csendőr 
elesett. A betyárok aztán egy zöld posztó bundát s egy 
rossz »kazinczit« hagyva maguk után, bizonytalan irány
ban elvonultak. H atan voltak. Patkó Jancsi vezérlete alatt. 
Másfél napi üldözés u tán  a betyárokkal szemben semmi 
eredményt nem értek el. Patkóékat Gála nevű, a Dráva 
somogyi részén lévő horvátországi falu környékén is ü l
dözték az ottani határőrök, szintén eredménytelenül. Patkó

*) 1445—1862 eln. sz jelentés a helytartótanácshoz.
2J 1502—1862. eln. sz.

5*
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Nagyatád irványába m enekült.1) A Csurgó és Nagyatád 
között elterülő erdőben még később is nyomoztak utánuk- 
Hiába. 1 2)

Szomorú végződésű volt a mozsgói rablás, mely az 
ottani plébános életébe került. Az eset 1862. évi novem ber 
hóban történt. Előzményeként két verzió kering ma is. 
Az egyik szerint a plébános vásárra  ment, hol m arhákat 
adott el s pénzt hozva magával, m időn hazaérve, meg* 
tudta, hogy a plébánián rablók vannak, azt hitte, hogy 
a nála lévő összeget akarják elvenni. Patkó igyekezett őt 
megnyugtatni, hogy ne féljen, nem fogják bántani. A plé
bános azonban nem hitt neki s sietett a házból menekülni. 
A betyárok gyanút fogtak, azt híve, hogy talán pandú
rokért akar m enni; menekülése közben az egyik be tyár 
az ablakon át agyonlőtte.

A másik verzió szerint — s ez a valószínűbb — Patkó 
bandája  késő este behatolt a plébániára, hol először az 
öreg mindesenek szóltak, ki azptán a plébános húgát, a 
háztartás vezetőjét zörgette fel. Mikor a lakásba behatol
tak, a plébános húgának a száját betömték, kezeit össze
kötözték s egyik helyiségbe zárták, hogy őket el ne árul
hassa; a m indenest pedig kényszerítették, hogy vezesse 
őket szobáról-szobára, hol pénz s egyéb értékek után ku
tattak. ő rkén t Soromfai József nevű társukat, akinek ne
vével még többször találkozunk, állították a ház elé.

E kutatás közepette ért haza a plébános, Czupó Gott- 
fried. Soromfai rákiáltott, hogy álljon meg, de a plébános, 
látva a lakásában mozgó idegen alakokat s sejtve, hogy 
kik s mi célból já rnak  ott, szaladt vissza, m ire Soromfai 
rálőtt. A lövésre Patkó kirohant, hogy megtudja, mi tör
tént s látva az ott vérében fetrengő plébánost, behozatta 
őt a lakásba s erre a plébános húgát is kiszabadította. 
Ezután a betyárok eltávoztak.

Hogy vittek-e el valam it a plébános házából s ha  
igen, mit, a rra  nézve felvilágosítást nem tudnak mondani. 
Az tény, hogy Czapó Gottfriedet a ház előtt lőtték meg. 
Ezt a plébániánál még most is meglévő halotti anyakönyvi 
bejegyzés is tanúsítja, melyben a Godefridus Czapó név 
után a következő olvasható: »Crutiatus doloris vix tra- 
je'ctu prae Dominum« (ACház előtt való lövéstől, fájdalom
tól elgyötörve.)

1) 2796—1862 sz.
2) 63-1863. sz.
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A golyó keresztül mehetett a plébános testén, m ert a 
plébánia egyik szobájában függő, 28 évig Mozsgón m ű
ködő elődjét, Dubánovits Mátyást ábrázoló festményt is 
kilyukasztotta, ami a képen ma is látható. Halálos sebével 
a plébános három  napig élt. A plébánossal e szerencsét
lenség a halotti anyakönyv tanúsága szerint november 
12-én történt, tehát Patkóék három  nappal előbb já rtak  
Mozsgón.

Innen a nem msssze fekvő Boldogasszonyfára  mentek 
á t Patkóék, hol a Fornszek-féle kastélyt rabolták ki. Ez
után! m ár nincs nyoma annak, hogy Patkó Jancsi So
mogybán rabolt volna. Felhúzódott bandájával Zala me- 
^ye délkeleti része felé s ott is sebezték halálra  üldözői, 
.amiről majd életrajzi leírásánál fogunk megemlékezni.

*

Patkó P ista4 m int m ár említettük, Somogy megye 
•északi felében garázdálkodott az ő külön bandájával. At- 
átrándulhato tt Tolnába s Baranyába is. Néha szabad el
határozásból, néha üldöztetve. Baranyában valószínűleg 
m ár 1861. évben járt, hol is Sitkén, Nagy Sándor nevű 
birtokost rabolta  ki, melynek — annak idején — nagy híre 
volt.

Egyik kiadós rab lását Balatonendréden  követte el. 
Patkó Pista ott négy társával jelent meg s Neugeld Ferenc 
kereskedőtől 863 forint értékű vászonneműt s egj^éb érték
tárgyakat, Neugeld Ignác kereskedőtől pedig 1090 forint 
értékű ilyféle áru t raboltak el, amit a kaposvári katonái 
parancsnokság jelentett be Somogy megye m ásodalispán
jának 1862 január; 21-én.1)

A második nevezetes rablása Patkó Pistának, am iről 
tudunk, Tabon, Razga Lajos plébánosnál történt. A plé
bános, az akkori idők gazdasági rendszere szerint, ju 
hászt is tartott. A juhász kezén több bárány eltűnt. Ezt a 
plébános észrevette és felmondott neki. Mikor a juhász a 
még hátralevő 6 forint készpénzbeli járandóságát kérte, 
a plébános kijelentette, hogy m iután több kárt tett gaz
daságában, m int az a 6 forint, azért nem ad neki semmit 
s egyúttal figyelmeztette a juhászt, hogy meg ne próbáljon 
ő rajta  bosszút állni, m ert az ablakon át lövi le.

A juhásznak szolgálatból való távozta u tán mintegy 
félévre, beesteledés előtt, betyárok jelentek meg a plé

!) kk 8. sz. 32
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bánosnál és pedig Patkó Pista bandája. A plébánost szo
bájában megkötözték, elvették 300 forint készpénzét, a 
házban talált sonkákat s egyéb, elvihető húsféle ennivaló
kat; magukhoz vették a plébános puskáját s egy pár lovat 
is elhajtottak tő le .* 1) Midőn a rablást befejezték, Patkó a 
plébános kötelékeit feloldozta, hideg vizet hozatott s fi
gyelmeztette a plébánost, hogy ahol kezén a köteléknek 
nyom a van, tegyen rá  vizes ruhá t s segített is neki. Maga 
Patkó szintén megmosta kezét. Eközben Patkó megkér
dezte a plébánost, hogy tudja-e m iért csinálták ezt vele? 
»Hát hogy kiraboljanak«, felelte a plébános. »Nem azért 
— m ondotta Patkó —, hanem  azért, m ert elbocsátot juhá
szának járandóságát nem adta ki«, különben erre nem is
jöttek volna, m ert messze esett tőlük. Most megmutatták, 
hogy a betyárt nem lehet agyonlőni. A plébános kocsiján 
távoztak. A lovak később Szigetvárról m egkerültek.2)

Patkó a Kötcsén lakó Steinbach Móric boltosnak meg
üzente, hogy készítse elő szám ára a pénzt, m ert pünkösd 
szom batján elmegy érte lakásába. Steinbach, természete
sen, közölte az üzenetet a pandúrokkal, kik a jelzett na
pon figyelték az összes Kötésébe vezető utakat, hogy Pat
kót társaival együtt elfogják. Csak egy mellékutcáról feled
keztek meg, amelyen aztán Patkóék kettős sorokban szé
pen besétáltak s bevonulásuk vonalán — elővigyázatból — 
egyik a bal, másik a jobb karjá ra  fektette puskáját, útköz
ben a lakossággal még tréfálkoztak is, hogy most m en
nek a zsidó pénzéért.

A községi bíró, rémületében, meghúzatta a harango
kat. Patkó figyelmeztette, hogy a harangozást szüntesse 
be, m ert különben kénytelenek lesznek lőni. A bíró a 
figyelmeztetésre nem hajlott, ezért Patkó az összesereglett 
nép közé lövetett s a bíró és még egy ember, Földes JakabT 
holtan terült el a földön. Steinbachhoz betérve, követelték 
a pénzét, ki vonakodott előadni, m ire aztán oly módon 
kényszerítették, hogy égő gyertyát tarto ttak  az álla alá 
(mások szerint parazsat tettek a hasára  és lábujjai közé). 
A pénzt kicsikarván, ugyanazon úton, amelyen bevonultak, 
eltávoztak anélkül, hogy a pandúrokkal összeütköz
tek volna.3)

Ugyancsak Kötcsén egy m ás alkalommal Kardos Má
1) 531—1862. sz„ 708—1862. sz.
2) Egy magát megnevezni nem akaró egyén közlése.
1) Jámbor Dezsöné Suhmann Mária közlése.
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tyás kereskedőt először kirabolták, azután meggyilkolták. 
Ezt is Patkó Pista bandája követte el, mivel Kutyási 
György betyár bűnei közt szerepel, ki tagja volt Patkó 
Pista bandájának.1)

A Ráczőrsön elesett csendőrök síremléke.

Patkó Pista bandája ütközhetett meg a Kötésétől délre 
fekvő Rácörspusztán levő csárdánál a csendőrökkel, kik 
közül négyen elestek s ott is vannak eltemetve, névszerint 
Vörös Gáspár, Lázár Ferenc, Tóth István  és Teszársz Já
nos. Elestük helyét kőoszlop hirdeti. *

t) A nagykanizsai katonai rögtönítélő bíróság 1863. iebr. 9-i értesítése 
(szám nélkül).
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Patkó Pista bandája rabolta ki, amit m ár érintenünk, 
a büssüi Gaál birtokos kastélyát, ű rnap ra  virradóra. Elvit
tek, amit csak lehetett. Kocsit rendeltek s azon szállították 
tovább. Különösen sok sonkát raktak a kocsira. Ugyan
azon év szeptember havában Párezer József és Stern Ádám  
tú ri (somogyturi) kereskedőket, továbbá Tapsonyban  a 
lelkészt rabolták ki. Valószínűleg Kisbáron is e banda egy 
része garázdálkodott Kapeller Im re  vezetése alatt.

*

Az 1861—62. években a Patkó testvéreken kívül más, 
jelentéktelenebb betyárbandák is számos rablást követtek 
el. Ezeknek még vezetőit sem ism erjük, rpert nem árulták 
el magukat. Bolhán Groszmann korcsm árost rabolta ki 
nyolc rabló. Ezek nyom ozására Fadgyas szolgabíró 1862- 
ben H orvátországba m ent át.1)

Darányban Schreiber Jakab kereskedőt rabolták ki, 
kegyetlen kínzások mellett, kinek körm eit a banda egyik, 
még huszadik évét be nem töltött tagja, egyenként kifeszí
tette. A tettesekről annyit tudunk, hogy heten voltak, el
fogták őket és rögtönítélő bíróság elé kerültek1 2)

Teklafaluban Gruber József bérlőt s később Mandl 
József korcsm árost rabolták ki. A rablók kilétét akkor 
nem tudták meg. Később kitűnt, hogy Kutyási György is 
résztvett benne. Tehát Patkó bandájából valók lehettek. 
K irabolták Darcs József taranyi plébánost is, három  is
meretlen betyár s tőle 63 forintot e lrabo ltak .3)

1862 december 11-én este Boskovits Mátyás szobi 
korcsm árost rabolta ki öt betyár. Beállítottak hozzá, meg
kötözték s pénze előadására kényszerítették. Azután a 
pincébe vezették le s ott fejszével ütlegelve, még több 
pénzt csikartak ki tőle. Átszolgáltatott a betyároknak 500 
forintot bankjegyekben, 20 forintot aranyban, továbbá 
négy darab arany gyűrűt, amelyek közül egyik gyémántos 
volt s végül összeszedtek tőle keszkenőt s tb 4) Itt végezve, 
egy őr hátrahagyásával, négyen Flesch Sámuel zsidóem
berhez mentek, hol három  a lakásba bement, egy pedig 
őrnek künn m aradt. Flescht is megkötözték s verések 
között elvették ezüst zsebóráját, aranyláncát, 3 darab ara

1) 2533—1862. sz.
2) 636—1862 eln sz.
3) 2463-1862. sz.

3605—1862 sz.
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nyát s dupla puskáját, ruhafélét s 300 forint bankópénzt. 
Eközben Boskovits szolgálója kiszökött a házból s özv. 
Hausner Salamonnéhoz futott, hol több napszámos va
csoráit; ezeknek elm ondta az esetet, de ezek bizony nem 
mentek az áldozatok segítségére, m ert — m int m ondták — 
ők fegyver nélkül vannak, m agukat agyon nem lövetik.1)

A Dráva mellett, horvátországi részen, Terézienfelden ' 
is követtek el rablást a somogyi betyárok.

t

0  Grubanovits szolgabíró jelentése 118—1863. sz.
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A betyárbandák szaporodása.

Deák Ferenc és sógorának kirablása.

Az 1863-ik év is nagyon mozgalmas a betyáréleiben. 
A két Patkó: János és István, a hatóság embereivel való 
csatározásokban súlyos sebet kapott s abba mind a kelten 
ugyanazon évben s talán ugyanazon hónapban belehaltak.

A velük egyidőben, de különböző önálló alakulatok
ban portyázó betyárok tovább nyugtalanították a békés 
lakosságot. Feltűnő volt a közéjük keveredett újonc- s 
katonaszökevények nagy száma, amire nézve a főispáni 
helytartó a Budai H elytartótanácshoz jelentést is tett, 
honnan erélyes intézkedést helyeztek k ilá tásba .J) Ez, m int 
látni fogjuk, be is következett.

De mielőtt erre térnénk, felsoroljuk a helyenként el
követett fosztogatásokat^ gyilkolási szándékokat s gyilkos
ságokat. Ezek között egy különös, s az akkori közbizton
ságra jellemző esettel kezdjük. Ez a m iháldi molnár, Berán  
Sándor, esete.

Német, vagy Lippai Pál betyárvezér Miháldon és kör
nyékén garázdálkodott társaival. Ott Csehi Miska néven 
szerepelt. Előzményeként meg kell említeni, hogy Lippai 
előzőleg Véssey Sándor földbirtokos birkaaklából akart 
tolvajolni, hol a birkások — a jelentés szerint — »tete- 
mesen megtagolva« elfogták s m int többszörösen szökött 
katona, sebei következtében a kaposvári katonai kórházba 
került, de innen is megszökvén, bebizonyítottan egész so
rozatát követte el a tolvajlásoknak s rablásoknak.* 2)

Feje még a »megtagolásból« m aradt sebeiből meg 
sem gyógyult, m ár a segesdi legelőről Sim on János lovait, 
Szőcsénből Berges József szerszámait, Csákányból Iván 
bognártól kocsit tolvajolt s azokat Szerdahelyen  (Zala 
megye) eladta. Innen Nagykanizsán át, közönséges ta r
tózkodási helyére, Liszóra mentj hol Dómján János és 
Bukovics György szökött katonákkal és egyes polgárokkal

») 3504—1862. sz.
2) 3083—1862. sz.
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szövetkezve, egy zalamegyei m olnártól dupla puskát, Ga- 
raboncon  szintén azt szerezve, ismét Garaboncon a zsidó 
boltost kirabolták s a portékákon Liszón  megosztoztak. 
Liszóról Hollódra, Takács János pajtájához menve% de
cember 13-án későn este, levélkézbesítés ürügye alatt az 
orm ándi ispánhoz mentek be; puskáját, két lovát, kocsiját, 
szerszám át elvitték.

Azon éjjel Főnyedre rándultak, ahol Pél korcsmáros- 
hoz törtek be, m agukat pandúroknak mondva. A belső 
ajtó t nem akarták  előttük kinyitni, ami m iatt a házbelie
ket agyonlövéssel fenyegették. A szobába jutva, bántalm a
zásokkal, baltával való megvágással kényszerítették a 
korcsm árost, hogy 28 forintját, 20 ezüstgombját s két da
rab  aranygyűrűjét odaadja.1) Innen Hollódra mentek, 
hol Takács László cim borájukkal a holmikon megosz
toztak. Holládról Zala megyébe rándultak  s éjjel Horváth  
József 18 éves ifjúval a karost molnárra  törtek, akitől 
szokott fenyegetésekkel s baltával való veréssel 40 forintot 
csikartak ki és puskáját, a hozzávalókkal együtt, maguk
hoz vették. Azután szétmenlek, de megállapodtak abban, 
hogy Szőcsény puszta körül rövidesen összejönnek.

Lippai Pál 1863. év újév napján Miháldra m ent s ott 
Vid Mihály birkástól megtudta, hogy valami Kisovecz 
János nevű em ber őt el akarja  fogni, éjjel annak lakására 
tö rt s szidalmazások mellett, töltött puskájának rácsettin- 
tésével, agyonlőni szándékozott, mígnem Kisovecz, ennek 
veje és a lárm ára odasietett m iháldi m olnár, Berán Sán
dor, garázdálkodásában elnyomták* 2)

Ez a Lippai, m int m ár érintettük, Miháldon Csehi 
Miska néven szerepelt; Berán m olnárt e lefogásért s árta l
m atlanná tételéért halálra  kereste. Megölni nem volt mód
jában, há t igen súlyos kárt okozott neki, amit Méhes Ven
del, gróf Zichy-család m iháldi kasznára, Tárnok Alajos, 
Nagykanizsán lakó jószágkormányzóhoz intézett levelében 
részletesen megírt. A levél jórészét szószerint itt közlöm: 
»Tekintetes Igazgató url Nékem drága jó Uram! A miháldi 
tüskevári hőstetteknek következtében az első szép trages 
az éjjel m egtörtént; — a m olnárlakot meggyujtották a 
haram iák, — és vége van, — az eset igy áll: Audita refero. 
— A m últ estve mindegy 9 óra tájban 3 haram ia a Mi
háldi b író t előfogták (hol? és hogy? azt nem tudom eddig);

M 58—1863. eln. sz.
2J 271—1863 sz.
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és a Miháldi m olnárhoz el kellett neki menni vélek, — ám 
a m olnár m ár feküdt — de szép holdvilágos estve lévén, a 
felesége észre vette, hogy az udvarba többen bejöttek, — 
lassan a férjének m ondja »Sándor, végünk van, m ert 
rablók vannak az udvaron«, erre a m olnár felkel, — az 
alatt m ár ajtaján erős zörgetés történik. — A m olnár azt 
kiáltotta: »Ki vagy«, m ire a felelet volt — »én vagyok, a 
biró«, — a m olnár azt kérdezte, (de akkor m ár a M olnár 
a puskáját is elővette) mit akar komám, — ha dolga van 
vélem, akkor jöjjön holnap reggel^ — »de kutya eressz ber 
m ért felgyújtom a házadat*, a M olnár felelete erre volL: 
»hát kutya, ha igy van a dolog, há t gyújtsd fel, de én 
még sem eresztek be senkit«, — erre a ház egyszerre tüzzé 
lobbant, a Molnár kimenni nem mert, hogy agyon lövik,
— mi meg is történt volna, m ert a haram iák tsak akkor 
sétáltak tovább, m ikor m ár látták, hogy a nép jön, — és a 
harangokat félreverik«.

»En és a többi tiszti társaim  azonnal a helyszínén 
voltunk az egész cselédséggel egyetemben, a fecskendöző 
dolgozott, m inden el volt követve, de mind hiába — m int
hogy későn történt a lárm a, — m ár m ire összejött az erőv 
az egész ház lángban volt, — és a szalmafedél égett kö- 
rül-körül, — elégett 5 drb. szarvasm arhája és 1 lova — 
két lovat nagynehezen leheteti kihúzni, de az egyik az 
össze van pörkölve, — reggeli 4 órakor tudtam  nagy ne
hezen urasági erővel és a tüskeváriakkal véget vetni a 
históriának, bal arcom is jól megégett, — eddig igy áll a 
dolog, de a biró most sintsens azt m ondják, hogy elhaj
tották vélek a hegyre, és néinellek m ondják, hogy két 
puskalövést hallottak, — és igy jóform án azt agyonlőtték,
— most keresik, — igy áll a dolog édes Tettes Igazgató Ur!
— most a sor Borsoson lesz, azt is keresték, — és nintsen 
perc Miháldon, a melyben az élet és vagyon csak pará- 
nyig is biztos v o ln a .. .  M iháldra csendőrkaszárnyát ad
janak, m ert különben nem lehet Miháldon existálni, — 
m indennap 3—4—5 haram ia látogatja. — nem merek reg
gel és estve k im en n i... Legalázatosabb szegény szolgája 
Méhes Vendel kasznár«.

E gyújtogatás után a csurgói főszolgabíró »a lakosság 
levertségének némi felemelésére* azonnal 10 emberből álló 
csendőrcsapatot szállásolt el Miháldon. (150—1863. sz.)

Belegi rablás. A szabási községi jegyzőnek a babócsai 
főszolgabíróhoz intézett jelentése szerint a belegi korcs-
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ínároshoz este 8 óra tájban három  fegyveres rabló tért be. 
A korcsm ában 20—25 ember borozgatott. A korcsmáros 
kocsisát és szolgálóját a rablók az emberek közé hajtották, 
fegyvereiket pedig a korcsm ában lévő tömegre szegezve, 
hallgatást parancsoltak. Egy rabló, felhúzott peskájával a 
korcsm ában lévők őrzésénél m aradt, kettő pedig a korcs- 
m árost a pincébe vitte le, ahol elkezdték kínozni s 28 fo
rin tjá t elvették. Onnan szobájába kísérték s nejének ék
szereit magukhoz véve, eltávoztak. Kilétüket nem tudták 
meg. !)

A megye déli felében sorba rabolták ki a tehetősebb 
embereket, akárm ely társadalm i osztályhoz tartoztak. E vi
déken különösen Bargán Jancsi bandája fosztogatott. Ki
rabolták a büssüi és Sütő János magyarujfalusi ref. lel
készeket. 2) Kremzier Károly barcsi kereskedőt 1863 feb
ru á r 11-én tetemes pénzétől fosztották meg. Este 6 órakor 
négy rabló az istállójába ment, ott a kocsist megkötözték, 
azután Kremzier szobájába törtek; innen a boltba m en
tek s 1000 forint készpénzt, 16 darab selyemkendőt, söré
tet, puskaporos szarvat vittek el. A kereskedősegédek Ber
gán rablóvezért felismerték. 3)

Bergán bandája rabolta ki az islvándi ref. és Devics 
József taranyi róm. kai. lelkészt is. Az istvándi ref. lel
készhez éjjel 11 órakor törtek be s csak éjfél után 2 óra
kor távoztak.4 5) Ugyanezen időtájban Bergán társaival 
Komlósdon, Pácsa József gazdálkodóhoz betérve, ott et
tek és ittak. Mivel ezt Pácsa a csendőrök előtt tagadta, 
a csendőrök, fiával együtt, össze-vissza verték. Pácsa a 
bántalm azásba belehalt.ö) Szabás és Kutas között, a ke
resztüli vágott erdőn három  disznóhajtó »palóctól« há
rom  útonálló 285 forintot vett e l.6) Fad Mihály rinyaszent- 
királyi földművesnél este 9 órakor egy rablócsoport jelent 
meg s tőle 8000 forintjának előadását kérték; minthogy 
20 darab ezüst tallérnál, 20 forint készpénznél s egy 10 
forintos bankónál többje nem volt és ezen összeget a 
rablók keveselték, Fadot megkötözték^ azután megverték,

, de látva, hogy kínzásuknak semmi hatása nincs, még
6 505—1863. sz.
s) 2391—1865. és 3191—1863 sz
3) 610 és 647 eln. sz. —1863
4) 1020 eln. 1863 sz
5) 1320—1863, sz.
6) 1060. eln, sz. 1863.
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6 rőf vásznat vettek el s ezután odébb álltak. *) Kálmárír 
csán  három  rabló a re/, lelkésznél akart rabolni, de az 
nem lévén otthon, a ref. tanítóhoz mentek át, kitől ételt, 
italt s 60 forintot kértek. Kutatás u tán  40 forin t és 8 k ra j
cár készpénzétől fosztották meg, azután kettős csövű pus
káját, lőporral együtt, vitték e l .2 3) K irabolták még ezen 
időtájt Josics E lek berzencei m o ln á rt,8) M autner Mór 
szuloki kereskedőt,4) Viola uradalmi kasznárt,5) Sümegi 
István tótgyugyi jószágfelügyelőt s Kertész György nevű 
tehenesét agyonverték.6)

A Gyékényesen lakó Ungár Móric kereskedőtől négy 
rabló 500 forintot s több selyemszövetet rabolt el.7) A ba- 
bócsai járásban lévő Gombkötő pusztán H erm ann Zsig- 
m ond bérlőnél este 10 órakor hét betyár, a lakás ajtajának 
betörése u tán a szobába hotalva, apróbb, de értékes tá r 
gyakat, tehát valószínűleg ékszereket vittek e l.8)

A megye északi felében is elég sűrűn követték egy
mást a rablások. Pusztakapolynál, a csicsali puszta  felé 
eső vágásban Steiner Gergelyt négy rabló tám adta meg, 
163 forintját, csizmáját és mellényét elvették .9) Fekete 
Lajos bonnyapusztai haszonbérlőhöz 1863 szeptember hő 
18-án este 8—9 óra között két ismeretlen ember m ent be 
a  cselédszobába, ahol ennivalót kértek. Kaptak. A sza- 
kácsné révén útiköltséget is kértek. Egy-egy forintot kap
tak. Távozásuk előtt a szakácsnő előtt, mintegy szemre- 
hányólag azt m ondták maguk között: »Hát, pajtás, mink 
2 forinttal m enjünk el?« Ezzel Fekete Lajos ablakához 
mentek s durva hangon bekiabáltak hozzá s tőle 300 forin
tot követeltek. Tagadó választ kapván, többszöri fenye
getés és károm kodás u tán  először 40 forintot^ m ajd m i
kor rögtön való felgyujtással fenyegetődztek, mintegy 60— 
70 forintot adott nekik. De mindezt nem tarto tták  elégnek. 
Puskát is kértek, a bérlő azonban ehelvett,, ismételt nagy 
fenyegetések után, egy pisztolyt adott nekik. Négy juhász 
Fekete Lajos védelmére sietett. Kapoli István juhászra

1) 2197. eln, sz. 1863.
2) 2989 eln. sz.—1863.
3) 2270—1863. sz.
4) 3475-1363. sz.
5) 3422—1863. sz.
6) 3485—1863. sz.
7) 3192—1863. sz.
8) 1471—1863. sz.
9) 1471 — 1863. eln. sz.
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az egyik betyár megálljt kiáltott s pisztolyt szegezett rá. 
A juhászok lárm át csaptak, m ire a kujtorgók rögtön se
bes futásnak eredtek. Az egész jelenet egy óra folyásig 
tarthatott. A rablók 28—30 évesek lehettek. Mindegyiknél 
pisztoly s balta  volt. Bonniján Stein Jkaaboí rabolták  ki. 
(2226—1862. sz.)

Gróf Széchenyi Tivadarnál, Szőcsény pusztán, ugyan
ezen év december 3-án délután 5 és fél órakor, midőn ven
dégeivel, Inkey Zsigmonddal és Jankovics Józseffel, a kan
dalló mellett feketekávét szürcsölgetlek, három  fegyveres 
rabló toppant be hozzájuk, kettő pedig a pitvarban őrt 
állott. A rablók oly szerencsések voltak, hogy, noha há
rom  vadász és két inas volt a pitvarban, azok a rablók 
megjelenését nem vették észre. Nagyobb baj e nemvárt 
látogatásból nem támadt, m ert gróf Széchenyitől 85 fo
rin to t kizsarolván, mintegy 5 perc után eltávoztak. Még 
azon este üldözték őket. ')

Szőcsény pusztáról Csákányba mentek s Köpe Jó
zsef nevű gazda házához szálltak. Az istállóba húzódtak, 
honnan üldözőiket lövésekkel fogadták. Innen mintegy 
negyven, kölcsönös lövés u tán tovább álltak. Az egyik lö
vés Sim on István csákányi bírónak 17 éves fiát érte, kit 
fejen találtak és meghalt. A rablókat az üldözők a sötét
ségben nem követhették. Köpe, kihez a rablók behúzód
tak, hihetőleg a rablókkal eltávozott, m ert ezen eset után 
nem találták sehol. Valószínűleg a betyárokkal cimboráló 
orgazda volt.

A sörnyepusztai rablás Somssich Miklós nagybirtokos
nál. E rre  nézve a kaposi járás főszolgabírója 1863. évi 
december hó 11-én a következőket jelentette: »Este 6—7 
óra  tájban  4 fegyveres rabló a csoknyai erdő közti utón 
Sörnye felé haladó, egy fajszi s jenői kocsist megállitottak 
s mindegyik kocsira 2—2 rabló felülvén, magukat a szö- 
vécsi csárdáig vitették és a kocsisokat, úgy a kocsin ülő 
jenői zsidó ifjút, a csárdába beerőszakolták, bort ittak és 
a kocsisokat is i ta ttá k . . .  de kevés idő múlva mind a négy 
rabló a kocsira ülvén, magukat a sörnyei cselédházakig 
vitették, itt a kocsiról leszálltak, a kocsist elbocsátottak 
és esti harangszó után m indjárt Somssich Miklós urasági 
lakásához mentek, hol hazugság által sikerülvén az ajtót 
kinyittatni és az úri lakásba bejutnia. * 2J

ü Jegyzőkönyvi felvételből 3071 -1863. eln. sz.
2) 3854—1863 sz.
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A 79 éves öre.g uraság odaadta nekik m inden kéznél 
kéznél lévő pénzét, de azzal nem elégedtek meg, többet 
követeltek s nem hitték el, hogy csak annyi pénze legyen. 
Miután erőszakosságuknak nem tudott eleget tenni, a ra b 
lók egyike kegyetlenkedett vele, fejét betörte, balkeze szá
rát pedig eltörte, le akarta  körm eit vagdalni s őt folyton 
aranyainak előadására igyekezett rászorítani. Puskatussal 
és vaspálcával verték .1)

Míg a rablás tartott, a rablók egyike a cselédszobába 
terelt tiszti Írnok, gondviselőnő, házi lelkész és cselédség 
fölött őrködött. A rablás körülbelül egy és félóráig tarto tt, 
melynek elkövetése u tán a rablók a szőcsényi csárda felé 
vették útjukat, hová megérkezvén, kocsiról kívántak gon
doskodni.* 2)

Somssich Pál levele szerint, ki Somssich Miklósnak 
volt a fia, a csárdánál kocsit parancsoltak. Egyik rabló, 
valami Haracsi nevűre szegezte puskáját e szavakkal: 
»Ha szereted életedet, fogj be m in d já rt!« Ez visszafelelt, 
hogy ő nem gazda. Akkor az ágyban betegen fekvő Récze 
nevű gazdára fogta fegyverét, hogy rögtön fogasson be, 
m ert különben agyonlövi. Aztán a kályha m ellett álló fiá
hoz szólt oda a betyár parancsolólag, hogy rögtön fogas- 
gasson be, ha kedves az 'élete,, aki erre azt felelte, hogy 
»Aki Istene van, há t ilyen világot é lünk?« »Ilyent bizony, 
de csak fogj be, ha kedves az életedk

E rre  a gyerek befogott s a rablók m agukat Sárdon 
keresztül egész a jákói ha tárra , úgynevezett Itatóig vitet
ték, hol a kocsiról leszállván, a rabolt tárgyakat m agukkal 
vitték, a kocsit pedig visszabocsájtották.

A rablók egyike, ki Somssichon oly rettenetes módon 
kegyetlenkedett, Illés Pál volt, maga a banda vezére, kiről 
személyileg m ajd külön is lesz szó. Társai közül, kit tu 
dunk, Segesdi (Szabó) Ferkó  volt vele. A rablást és a kín
zást azért követték volna el, m ert Somssich a cselédségével 
rosszul bánt. (Vámosi Vendel juhász közlése.) Elvittek 
800 forintot bankjegyekben, 120 forintot ezüstben és 10 
krajcárokat, amiket »csicsedli«-knak neveztek; továbbá 
puskát, pisztolyt, attilát, keztyüket, stb.3)

A vizsgálatból kiderült, hogy Illés bandája volt az, 
mely később Vámos és Osztopán között fekvő Ihászi pusz

0  Vámosi Vendel juhász közlése.
3) 28—1864. eln. sz.
3) 3854—1863. eln. sz. és 3972—1863. eln. sz.
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tán  feltűnt, ahol néhány juhásszal jó viszonyban éllek 
s hogy e pusztán tartózkodott Kulcsár Treszlca is, a csa
vargók ágyasa.

A csendőrség kutatott utánuk s dacára annak, hogy a 
pásztorok s cselédség nem adott felvilágosítást ottlétükről, 
sőt tagadták, hogy olt já rlak  volna, a csendőrség a pusztát 
átvizsgálta s kikérdezések alapján mégis nyom ukba ju 
to tt és be akarta őket keríteni, de ezek sebes futásnak 
eredtek s mintegy húsz lövést tettek a csendőrökre. Há
rom  lövésük érte a csendőröket, könnyebb sebesülésekkel, 
de a betyárok egyike is erősen megsebesülhetett, m ert hal
lották, midőn ezt m ondta: »Pajtások, végem van!«

A sötétség m egakadályozta a rablók további üldözé
sét. A betyárok lábán a Sörnvén lopott csizmák voltak. 
Később elfogták őket.

Nagykorpádon  ugyanazon év december hó 12-én báró 
Sina Simon nagykorpádi Viola nevű kasznárját rabolták 
ki, távollétében. Az ism eretlen rablók 220 forint papír- 
s jelentékeny összegű arany- s ezüstpénzt, 12 darab arany 
és 33 darab ezüstkanalat, ta jtp ipát stb. szedtek össze. Az 
éppen ott tartózkodó Csepinszky nevű gazdatisztnek leá
nyára  egyik fiatal, 17—18 éves rabló , ráfogta puskáját, 
helyette azonban a segítségére siető hajdúnak a kezét 
lőtte á t . J)

Handler Mihály kaposujlaki csárdáshoz este 9—10 
óra között négy ismeretlen rabló tért be s oLt iddogáltak. 
Éjfél után, 1—2 óra között, pálinkát kívántak, azután pénzt 
követeltek a csárdástól. Ekkor m ár csak kettő m aradt 
benn, kettő pedig kiment őrtállni. Miután pénzt nem adott 
nekik, gorombáskodni kezdtek. Eközben sikerült a csár
dásnak szobájába beezárkózni, m ire a szoba ajtaját kezd
ték feszegetni, de nem tudtak bejutni. Azután az ablakon 
lőttek be. Semmire sem tudván jutni, eltávoztak.

A somogyi betyárokat ez évben is erősen üldözték. 
A csendőrség és egyes helyeken a katonaság is. Az 1863. 
év vége felé a darányi határban, az u. n. Harkály hegynél 
a lakócsai s pálfalusi csendőrök Kara vagy Zdelár ban
dájával találkoztak s azzal összeütköztek. A lakócsai s pá l
falusi csendőr őrvezetők váltak az ütközet áldozataivá. 
Egyet a betyárok közül elfogtak, egynek a lábát keresztül

0 3865—1863. eln. sz. Hermán főszolgabíró jelentése 1842 sz. alatt.



lőtték, de elmenekült. Hogy hány tagból állt a banda, 
nem derült ki. M

Zádorban Vései nevű polgár pajtájában négy fegy
veres rabló tartózkodott. A csendőrség ezt megtudván, a 
Gyöngyösmelléken állomásozott dsidás parancsnokságtól 
kért és kapott katonákat, kiket a szigeti szolgabíró pa
rancsnoksága alá rendeltek. Kezdték kutatni a rablókat, 
m iközben a pandur-strazsam estert a rablók keresztül lőt
ték. A rablók Dombó felé futottak. Mint később kiderült, 
Segesdi Ferkó  bandája volt. H at rabló egy éjjel Josics 
Elek  berzencei és Bárdos József papm alom i m olnárokat 
k irabo lta .* 2)

Miután Somogybán legerősebben hajszolták a betyá
rokat, ez évben is átrándultak, néha menekültek a szom
szédos megyékbe, főleg Zalába és Baranyába. Az itt vég
hez vitt rablásaikról keveset tudunk, m ert nem m indenkor 
küldött az ottani hatóság értesítést Somogy megyéhez.

Zaláiban, Tótszerdahelyen  július hó 6-án éjjel 10— 
11 óra körül Kara Mihály, Hajnal Jancsi, Kulics József 
és más négy ismeretlen rabló m egtámadta és bántalm azá
sok között kirabolta az ottani ispánt s 100 forint kész
pénzét s 1158 forint értékű tárgyakat elvittek. 3J Iíutyási 
(Leopold ) György a rögtönítélő bíróság előtt tett bevallása 
szerint Pécelen (B aranya megye) Zsiray Zsigmond  plé
bánost, egy Szép nevű m olnárt, Lukácsiban Hering Mi- 
hály jegyzőt, Terezienfelden  (Horvát-Szlavon ország) Wál
lást Józsefet rabolták ki társaival. Baranyában a Bergán- 
banda is sorozatos rablást végzett. Egyik legnagyobb rab 
lását Sellyén követte el,, hol hatodmagával az uradalom  
egész pénztárát elvitte.

A zalamegyei rablókirándulások legnevezetesebbje, 
mely annak idején nagy feltűnést keltett, Pusztaszenllász- 
lón történt, 1868. évi m ájus hó 23-án, hol akkor sógorá
nál, Oszterhubérnél tartózkodott Deák Ferenc is. E rrő l a 
rablásról két hiteles forrás is m aradt fenn. Az egyik Deák 
Ferencnek báró Kemény Zsigmondhoz írt levele, a másik 
Seperné Nagy Kornéliának a »Fővárosi Lapok« 1880. évi 
98. számában megjelent cikke.

*) Szigeti járási főszolgabíró jelentése 1963. december 19; 3966—1863 
eln. szám.

2) 2270—1863. kb. sz.
3) Nyomtatott hirdetés Zala megyében. 3945—1863. eln. sz.
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Ezek szerint H ajnal Jancsi nég)1, tagból álló bandája 
este 9 óra felé ért Oszterhuber házához, hol betérve, elő^ 
szór összehajtották a cselédszobába az összes alkalmazot
takat: inast, szakácsnőt, m ajorosnét, gulyást, a juhászt, a 
m ajorosgazdát és szolgálókat, kiket ott két betyár őrzött. 
A m ásik kettő: H ajnal Jancsi, a vezér és Kulics, a szobába 
hatolván, Deákot őrizet alá vették,1) a nem sokára hazaér
kező Oszterhuber kezeit pedig összekötözve, pénzét köve
telték. Deák maga tanácsolta sógorának, hogy adja át. 
Midőn H ajnal a számadó könyvben, hol Oszterhuber a 
pénzét tartotta, nem találta meg, a szobaleány által a 
kályha mellett felejtett juhbélyegző-vasat felkapva, erősen 
rásu jto tt Oszterhuber vállára, azután maga, Deák Ferenc 
és végül H ajnal keresett s talált a számadó könyvben 
összesen 1300 forintot. Ezek után Hajnal az arany- s 
ezüstpénzek u tán  tudakozódott -ilyet nem találtak, ezért 
Ismét ütötték bélyegző-vassal Oszterhubert.

A háznál tartózkodó női rokon, Manci, is kénytelen 
volt pénzét odaadni.

Deák Ferenc ezután meggyőzte a rablókat, hogy a 
gyapjú árát még nem kapta meg sógora, a gabona árából 
mindenféle kiadásokat tett, a borai meg még mind a pin
cében vannak. Pénzt, többet, hiába kívánnak.

Ezután ezüstfélék után kérdezősködtek, m ire az ezüs
tös alm árium ot kinyittatták s az ott talált 48 leveses- s 
kávéskanalat, ugyanannyi kést, villát, na,gy merítő kanala
kat, ezüst tejeslábost, cukorszelencét stb. elvitték.

Deák Ferenc is felajánlotta pénzét. Deák szobájában 
H ajnal megpillantott egy nagy fekete bőröndöt, amelyben 
Deák ruhái voltak. Deák darabonkint kirakta a ruhákat 
s ott volt egy aranytoll is, melyet neki gróf Batthány La- 
josné ajándékozott. Látszólag ezeket nem fogadták el a 
rablók, de később bizony mégis csak elvitték. Deák 130 
forin tot is adott nekik. Az aprópénzét nem fogadták el.

A további kutatás nyom án Oszterhubertól aranyórát, 
láncostól s ppcsétnyomógyűrűjét tulajdonították el. Deák 
is felajánlotta óráját, kijelentve, hogy nem örömest teszi, 
m ert kedves emlékek fűzik hozzá, egyébként is régi 
s nem sokat nyernek vele. Hajnal nem is vette el.

Éjfél u tán robogtak el a betyárok Oszterhuber ko
csiján, ami u tán  a megrémült cselédség is előjött. A kocsis. *)

*) A párbeszédet, mely Deák Ferenc és Hajnal J. között folyt le, Haj
nal Jancsi életrajzánál köziem. Lásd ott.
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másfél óra múlva került vissza, m iután G öcsejbe^ a tófeji 
■erdőszélen a betyárok a kocsiról leszálltak s visszabocsá- 
tották őt.

Deák Ferencnek nagy megerőltetésébe került nyugodt
ságának megőrzése, melynek egyedül köszönheti, hogy né
mi hatást tettek szavai s öreg sógorát erősebben s 'állan
dóan nem kínozták.

Midőn többen kérdezték Deáktól: hogy tudott oly 
nyugodt, hidegvérrel bánni a h irhedt rablóval, azt fe
lelte: »Magam sem tudom, hogy birtam  azt k i . . .  de ha 
mégegyszer ismétlődnék a jelenet, rágondolva annak bo r
zalmára, azt hiszem, képtelen volnék m egtartani hideg
véremet.*

A rákövetkező nyarakon — a főispán közbenjárására 
— mindig voltak egyideig katonák Pusztaszentlászlónj 
míg végre H ajnal és társai kézrekerűitek s szükségtelennek 
tartották a falu további őrzését.

Ez a rablási eset annak idején nálunk is, Ausztriában 
is, különösen nagy port vert. Mert hisz Deák Ferenc azon 
időben, 1863-ban, m ár kiegyezési tárgyalásokba kezdett 
I. Ferenc József királlyal s rajta, m int vezérének tekintett 
férfin, csüngött az egész nemzet szeme. Az ellenséges han
gulatú osztrák sajtó gúnyosan tárgjmlta az esetet, főleg 
azért, m ert Deák Ferenccel történt s m ert e réven is rossz 
színben tüntethette fel a magyarságot s hazánk közbizton
sági viszonyait.

Ezen rablásokat elkövető betyárok s katonaszökevé
nyek jórésze a hatóság kezére került s részben a katonai 
rögtönítélő bíróság felakasztotta őketj részben a polgári 
bíróság súlyos börtönbüntetést szabott ki rá juk ; többeket 
fegyveres erő lőtt agyon.

A katonai hatóság kim utatást küldött a megyei ható
sághoz az utóbbi két évben (1862—63-ban) kézrekerített 
rablókról, osztályozva: kik voltak katonaszökevények, kik 
nem; kik voltak azpn katonai szökevények, akik még kézre 
nem kerültek. Az előbbi két kategóriába tartozók száma 
15, az utóbbié 17 volt. A kézrekeritettek között kivégeztek 
nyolcat s harcban agyonlőttek négyet.

Kötél által való halálra  ítélték és ki is végezték: Fata 
Józsefet, Molnár (Nadrág)  Józsefet, Sim on Istvánt, Ben- 
■csik Istvánt, Takács Jánost, Márton Lászlói, Lippai (Né-
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m eth)  Pált, Kapeller Imréi, Rcidics Istvánt, Szép F erkóf 
és Ragácsi Istvánt (Siklóson).

H arcban agyonlőtték, illetőleg halálra  sebezték Patkó  
Jánost és öccsét, Istvánt, Bánfi Istvánt, Csáfor Györgyöt 
és Bergán Jánost.
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A rablások fokozódása.

Az 1864. évet, közbiztonsági szempontból, főleg Gelen
csér—Soromfai betyárbanda sűrűn egymást követő, gyil
kosságokkal súlyosbított rablásai. bosszúállásai tették emlé
kezetessé. A Patkó testvérek^ Kutyási György, Illés Pál és 
Lippai után a Gelencsér—Soromfai társaság emelkedett ki 
a többi közül. Ez másfél éven át rettegésben tarto tta  nem 
csak Somogy, hanem  B aranya megye déli részét is s elho
mályosította az egyidőbeli többi betyárok nevét, akik pedig 
szintén elég tevékenyek voltak a jobbm ódú emberek ki
fosztásában és megkínzásában.

Gelencsér nevesebb társai, m int Kara Miska, Szép 
Ferkó és Verkóczi jTerkovszki) néha különállóan is tettek 
rablókirándulásokat; a nagyobb terveknél azonban össze
jöttek s azokat együttesen hajtották végre. Számos rablás
nál a tettesek ismeretlenek m aradlak.

Ez évben is kronologikus sorrendben vesszük az egyes 
rablásokat, míg végül átcsapva 1865. évre, főleg Gelencsér— 
Soromfai egyéniségéhez fűzött fordulatos s különös esemé
nyekkel foglalkozunk.

Vízváron, m indjárt az év élején (február 7-én) négy 
belvár Loncsár János plébánost rabolta ki. ugyanazt, akit 
m ár lávollétében, 1857-ben is kifosztottak. Ezúttal 150 
forintot és duplapuskáját vitték el. Az ugyancsak Vízvárott 
lakó Weisz Ignáctól 400 forintot, 2 darab duplapuskát, 
függönyöket, stb. szedtek össze. x)

Ezen esetből kifolyólag a főispán á tírt Zala, Tolna, 
Baranya és Verőce megyék kormányzói helyetteseinek, m i
heztartás, illetőleg a lettesek esetleges elfogása érdekében. * 2)

Nagybajomban Kaufer Jakab kereskedőt február 17- 
én este 7 óra körül lepte meg szobájában három  ism eretlen 
egyén, kik Kaufer fiát is beparancsolva a boltból, puská
jukat a bennlévőkre szegezve, egyikük azt kérdezte, hogy 
melyik a házigazda. Midőn azt megtudták, Ivaufértől »szer
zeményét* követelték, különben meg fogják kínozni. E rre  
Kaufer mintegy 100 forintot adott nekik. Ezzel azonban

') 538/1864. sz.
2) Hermán főszolgabíró jelentése 195/1864. sz. a , 622/1864. eln. sz



88

nem voltak megelégedve. Ráadásul Kaufer fiának a csiz
m áját lehúzták s m agukkal vitték. A rablók 20—24 évesek 
lehettek .*)

Barcson Fried Vilmos kereskedőt Kara Miska., Szép, 
Gelencsér, Verkóczi és egy ötödik, ismeretlen rabolta ki.

A kaposfői pusztán, Weisz Dávidnál, a csárda bérlő
jénél, éjfél előtt egy betyár zörgetett az ivószoba ajtaján, 
hol ő egyedül hált, s bebocsátást követelt. Ketten voltak. 
Az egyik német nyelven szólt be. hogy ők csendőrök, 
eresszék be őket. Weisz — szerencsétlenségére — elhitte 
s az ivószoba ajta ját kinyitotta. Egyik rabló bement, a 
m ásik pedig künn ő rt állt. A bennlévő rabló gyertya- 
gyújtást parancsolt. A gyertyavilág mellett látta Weisz, 
hogy nem csendőrrel, hanem  fegyveres rablóval van dolga, 
aki tőle rögtön pénzt követelt. Weisz erre könyörgésre 
fogta a dolgot s neje is rim ánkodott. Közben Weisz ki
osont, de a rabló u tána ment, megragadta, a puskatussal 
erősen fejbe vágta annyira, hogy a vér elborította. Tusa- 
kodni kezdtek s Weisz, a kedvező pillanatot felhasználva, 
futásnak eredt és a közeli béreslakásba m enekü lj ahová 
a rabló belőtt utána. E rre  a cselédséget fellárm ázíák s a 
rablók eltávoztak.1 2)

Pete Lajos hetesi számtartóhoz hajnali 4 órakor két 
fegyveres rabló tö rt be. Hálószobájába hatolva, ráp aran 
csoltak, hogy tüstént fogasson be. Ö ezt kereken megta
gadta, ennek dacára a rablók a kocsissal befogattak s 
Csokonya felé hajtattak. 3) Szentesen Raab főügyész je
lentése szerint ) Lőw y Lajos korcsm árost először em ber
telenül megkínozták, azután kirabolták. A tanuvallomási 
jegyzőkönyv szerint Gelencsér bandájának öt tagja követte 
el, este. A rablók közül egy a korcsmaszobába, négy pedig 
a csárda másik ajtaján a korcsm ároshoz ment. Fegyvert 
fogtak Lőwyre s agyorilövéssel fenyegették, ha  megmozdul. 
400 forintot vittek el. Rablás utáiij éjjel 11 órakor, Lőwy 
kocsijába befogattak s lövöldözések között eltávoztak.

Szentbenedeken Betsák István ref. lelkészt rabolták ki. 
este 9 ó rak o r4) Csákányban Domaniczky Boldizsár föld- 
birtokost és Csizmadia 'Józsefet rabolta  ki két fegyveres,

1) A felvett jegyzőkönyvből 1864. febr. 17., 538/1864. sz.
2) Babolcsaí főszolgabíró 1864. febr. 24.-i jelentése 786/1864. sz. és 

588/1894. eln. sz.
3) A felvett vizsgálati jegyzőkönyvből 1864. május 2 5S8/1864. sz
4) Vörös Vince főszolgabíró jelentése 542 sz. a. 1612/1864. eln. sz.



89

24—25 éves rabló (1649/1864). Ugyanezek Nemesdéden  
Sattler Sándor kereskedőnél, az ablakon át 20 forintot 
zsaroltak k i .*) Csurgón M ayerhoffer Salamontól 300 fo
rintot raboltak el (1864-ben).

Csicsón Amselberger Dávid korcsm árost fosztották ki. 
Két betyár a ház folyosóján m aradt őrnek, három  pedig 
a ház cselédségét s az ott tartózkodó hét komiósdi fuvarost 
és két éjjeli ő rt a vendégszobába hajto tta  be s ott őrizte.

A rablást este 8—9 óra között kezdték, éjfélután fél
kettőig a korcsmahelyiségben boroztak és m ulattak, az
után a kanizsaberki erdőbe vonultak. Elvittek 7 font m ar
hahúst, ékszert, ruhafélét, stb. E rab lást is Gelencsér 
bandája követte el.* 2) Agaréven Beck Sándort rabolták  ki. 
A vései postakocsit m ájus 23-án délután 5 órakor öt, pan- 
durköpenybe öltözött rabló tám adta meg. A kocsit kísérő 
Tóth István  csendőrt halálosan, a kocsist pedig lábán se
bezték meg.3) Csokonyán (hogy melyik Gsokonyán, azt 
nem jelezték) a korcsm árost, Pitner Józsefet, Gelencsér 
József bandája rabolta k i.4) Szatnicán, Horvát-Szlavon- 
országban, Láng Mórt fosztotta ki négy rab ló .5) Lakácsán  
W ollák Lajos haszonbérlő szobájában tartózkodott, midőn 
három , u riruhába öltözött rabló toppant be hozzá. Először 
fegyverét kérték s a másik szobába menvén, egyik rabló 
azt kérdezte tőle: tudja-e, m iért jöttek ők? A bérlő azt fe
lelte, hogy most m ár gyanítja: azért, hogy ki akarják  ra 
bolni. E rre  felszólították Wollákot, hogy adjon nekik pénzt. 
Az almáriomból és a szobában lévő tárcájából kivettek 
475 forintot és ezüst tallérokban 20 forintot, továbbá 
ezüst órát, két aranygyűrűt, egy bundát, puskaportartó t 
és más egyebet.

Egy másik rabló még több pénzt követelt s fenyegette 
Wollákot, hogy kezét fejteni fogja. E rre  a pénzkérő, az 
első, elkárom kodta magát: »Az Istenét, tudom én, mit 
kell ten n i!« És ezzel a kötözőt ázonnal W ollák keiére tette 
s meg ákarta kötözni, de az ‘őrtálló betyár éppen akkor 
m egrántotta ruháját, valam it súgott neki, hogy menjene'k 
s sietve távoztak. Távozáskor m egparancsolták Wollák 
hozzátartozóinak, hogy csendesség legyen.6 )

1) 1899/1864. sz. 621/864, sz
2) Hermann főszolgabíró jelentése május 13. 1726/1864. eln. sz.
3) Marcali főszolgabíró május 23. jelentése 1902/1864. eln sz.
«) 3486/1864—4405/1864. sz.
5) 4309/1864 eln. sz
®) Jegyzőkönyv a rablásról 1864. aug. 16.
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Sári pusztán  a fejőshöz (»svájceros«) szeptember 
10-én e s te '8 órakor törtek be a betyárok, m ikor család
jával vacsoráit. Négyen voltak és pénzt követellek. Egy a 
konyhában a cselédeket őrízle, a másik a pitvarban őrkö
d ö tt Mikor a fejős nem adott nekik annyi pénzt, ameny- 
nvit tőle vártak, a pincébe vezették le, otl letérdepeltették 
s megkötözve, addig verték, inig végre pénzét mind oda- 
.adla. Feleségét is megkínozták. 300 forintnál több pénzt 
csikartak ki. Éjfel felé, m iután négy ilcére való tejet meg- 
itlak. s fél, mintegy nyolc íontnyira való sajtot elrabol
tak, eltávoztak a Sári malom ba; ott a m olnár egyik legé
nyével kocsiba fogattak s állítólag Boronka felé hajtottak. 
A kocsis csak reggel tért haza a fogattal, tehát messzire 
Kellett a rablókat vinnie. *)

0  3972/1864.. eln. sz.
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Gelencsér-Soromfai banda sorozatos rablásai 
és gyilkosságai.

Gelencsér és bandája szakadatlan rablásokkal já rta  
Somogy déli s középső részét, m indenütt irgalm atlan mó
don zsarolva és fosztogatva kiszemelt áldozataikat; egyes 
helyeken pedig, m int látni fogjuk, részben bosszúállásból, 
kegyetlen gyilkosságokat követve el.

Apátiban Hartner Károly nyug. szám tartónál, ki 
Zichy Károly grófnál szolgált, október 5-én délután (i—7 
óra között jelentek meg. H artner éppen a méhese tetején 
foglalatoskodott. Az égjük rabló azon ürügy alatt, hogy 
mint pandúr-őrm ester beszélni akar vele, lehívta s két 
társa a lakásba kísérte. Ott aztán pénzét, két duplapuská
ját, arany- s ezüstóráját s más egyebet követellek tőle.

H artner pénzestárcáját átadta nekik, de annak ta rta l
mával nem voltak megelégedve. Aranyait kérték. H artner 
azonban nem hagyta magát, dacára annak, hogy m ár 66 
éves ember volt. E rre  az egyik rabló a folyosóról a kis 
baltát behozta s azzal H artnert ütni kezdte, ki az egyik 
rablót földhöz vágta; ezek azonban ketten lévén, végre le
nyomták, egyik a mellére ült s verték. Utóbb H artner le
dobta őket magáról s fellápászkodott. Azután a rablók 
kis idő múlva eltávozlak. A rablók, m int később Soromfai 
vallomásából kitűnt, Gelencsér Jóska s társai voltak. *) 
ök rabolták ki Bitlner Józsefet és Lajost is, elvéve tőlük 
1220 forintot.

A csokonyai (nem tudni, melyik csokonyai) zsidó ki
rablása után Rigóczra mentek, hol Gelencsér édesanyjának 
hogyléte után tudakozódott.

Másnap, Gelencsér kívánságára, Drávatamásinak vet
ték útjukat, azon elhatározással, hogy ott H egyi János köz
ségi bírót agyonlojjék, m ert őt okozta Gelencsér öccsének 
felakasztásáért.

A faluba érve, Verkóczi, a banda egyik tagja, bem ent 
a bíró szobájába s kihívta őt az udvarra , ahot Gelencsér 
számot vetett vele testvére felakasztása miatt. Hegyiné

3195/1864 eln. sz.
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kérte, hogy hagyják meg u ra  életét, több neveletlen gyer
mekük van. Hegyi maga is felemelt kézzei könyörgött éle
téért. Hiábavaló volt m inden kéri elés! Gelencsér Csucsival 
egy dorongot hozatott s azzal fejbe és néhányszor mellbe 
csapta a bírót, m ire ez földre rogyott, de azután felállott. 
E rre  Gelencsér m egparancsolta Verkóczinak. hogy lőjjön, 
ki a nyakába lőtt s mivel még állva m aradt, a másik rabló 
a jobboldalába lőtt, m ire Hegyi a földre vágódott. A h a r
madik lövést a hasába kapta, mely után kiszenvedett.

Ekkor a betyárok a falu utcáján távozva, egyik kö
zülük azt kiáltotta oda a falu lakóinak: »Megmondhatjátok, 
hogy a tam ási b író t Gelencsér József lőtte agyon, mivel 
testvérjét őm iatta akasztották fel.«

A falu korcsm ájába érve, odakiáltottak: »Bort ide!« 
A korcsm áros azonnal négy itcével vitt nekik, ezt megitták 
s ha t itce bort csutorájukba, két itcés üvegbe pedig pálin
kát öntettek. Végül 100 darab szivart vettek. Ezeknek árát 
kifizetve, egynegyedórai ottlét u tán  eltávoztak.1}-

A fenti kegyetlen gyilkosság nappal történt. A falu 
népe s vezetősége mindezt látta s a betyárok ellen nem 
m ertek semmit sem tenni. A harangokat azért nem verték 
félre, m ert attól tarto ttak , hogy ha akkor nem is, majd más 
alkalommal a betyárok az egész községet p o rrá  égetik. * 2) 
A puskákat tartó  emberek sem mertek a szegény bírónak 
segítségére menni. Ezen esetből kifolyólag a főszolgabíró 
azt javasolta a főispáni helytartónak, hogy ezektől a fegy
vertartási jogot vonják meg. 3)

Drávatam ásiból a betyárok a púiéi' csárdába mentek. 
O nnan tovább indulva, a darányi mezőkön, keresztül a 
kukoricaföldeken,, hol egy em berre találtak, kinek kocsi
já ra  kukorica volt rakva; azt lehányták és magukat a nc- 
m eskei pusztáig a kocsin elvitették. A darányi bírónak 
tud tára  adták, hogy az illető földműves ember az ő pa
rancsukra vitte őket oda, azért bántódása ne legyen.4)

A nemeskei pusztától gyalog mentek a görösgáli Zöld
ág csárdába, hol kukoricát zsuroló népet találva, ezekkel 
együtt m ulattak. Egyik társuk (Sajtos) le is részegedett. 5) 
Innen átmenteik az ittlakő Dobor testvérekhez, kiket, külö-

») 2786/1863. sz.
2) 94/1864. sz.
3) 3596/1864. eln. sz.
4) 3495'1864. sz.
5J 3459/1864 eln. sz
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nősen Soromfai nagyon gyűlölt, m ert, feltevése szerint, 
ezek csábították öccsét, Jánost, a betyáréletre, aki aztán 
— m int később a vallatásnál m ondotta — »csúf véget ért« 
Lajosházán a m ajorban, hol, látva, hogy üldözői elől nem 
menekülhet, agyonlőtte magát.

Soromfai vallomása szerint Doborék — kik Görös- 
gálon korcsm árosok voltak — egész életükön át mindig 
rablókkal tartottak. Dobor nőtestvére, a sánta, folyton a 
betyárokkal volt együtt. Mészáros Palinak, Pam uk Gyur
kának Csorba Pistának és Patkó Jancsinak varrója, ruha- 
tisztítója volt. Megtalálták nála Mészáros és Patkó bundá
ját és egyéb ruhanem űjét. A Dobor testvérek többször 
bűnvádi eljárás alá is kerültek, de — állítólagos forté
lyosságuknál fogva — a nagyobb bajoktól mindig meg 
tudtak menekülni. Soromfai bosszút forralván ellenük, 
rávette vezérét, Gelencsért és társait: Sajtost, Csucsit és 
Verkóczit, hogy Dobor Miska feleségét, ki Soromfai vallo
mása szerint mióta a világon van, mindig rablók orgaz
dája volt, szám talan pénzt szerzett, sőt a szuloki s bolykai 
rablásokat ő maga intézte s az ott célba vett rablás ered
ményes keresztülvihetése végett, kereszteltetés ürügye alatt 
a házhoz m ent kém lelődnu boíykai Tábláshoz kocsin vi
tette a rablók szám ára a fegyvereket, maga előre gyalog 
elmenve; m ár Mészáros Pali híres rablóval s utóbb Patkó 
Jancsival a legszorosabb összeköttetésben állt — a szó 
teljes értelmében —- felakasztják, azonban a rablótársak 
hirtelenkedése és a Dobor-csalad ellenszegülése miatt, meg- 
támadtatásukkor oly körülm ények m erültek fel, hogy mind 
a négyen meghalni kényszeríttettek. Verkóczi lőtte agyon 
Dobor Jancsit, Gelencsér Dobor Miskát és feleségét, a 
Dobor-családhoz tartozó Kulcsár Annál pedig Soromfai 
József lőtte le. Ez a kegyetlen tömeggyilkosság 1864 októ
ber 8-án tö rtén t1)

Zöldág csárdából Gelencsérék Kadarkút felé vették 
útjukat, onnan a szentpéteri erdőbe, hol m egháltak és két 
napot és két éjjelt ott töltöttek. Két szentpéteri kanászboj- 
tár és két más fiatal legény, kik testvérek voltak, látta él 
őket élelemmel. Itt határozták el a Nagykanizsáról Inke 
télé járó postakocsi kirablását és azt is. hogy a vele járó  
zsandárt le fogják lőni. Úgy is történt.

Amint észrevették a postakocsi közeledését, elébe áll
tak. Gelencsér a zsandárt lelőtte, azután a postakocsissal *)

*) Soromfai vallomása, 3520/1864. sz.
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behajtato tt a rezulába. Hogy m ilyen gyűlölettel viselteitek 
Gelencsérék a hatósági fegyveres emberek iránt, bizonyítja 
az a rendkívüli durva eljárás, m it a m ár halott csendőrrel 
szemben tanúsítottak. Hajánál fogva húzták le a posta
kocsiról s úgy dobták a földre és azután az árokba. Ekkor 
egyik rabló azt javasolta, hogy el kell vágni a nyakát, m ire 
a m ásik azt felelte: »Ügyis megdöglött!« A rezulában a lá
dát felbontották s minden bennelévőt Gelencsér vett ki. 
Ekkor dicsekedett azzal, hogy ő m ár tudja, hogyan kell 
bánni ilyen kocsikkal, m ert ez neki nem első dolga, ő m ár 
Szlavóniában is rabolt ki postakocsit, ahol két testvére 
is résztvett a rablásban.

Most a postakocsiban mintegy 403 forintot, egy arany 
karperecét, egy derék posztóbundát, egy pár csizmát, ta j
tékpipát és két szép kalapot találtak. A szövetet felosztot
ták maguk között; mindegyiknek négy rő í jutott.

Innen befordultak a péterhidai kanászhoz, aki Gelen
csérnek és társainak jó ba rá tja  volt s mindig hozzá száll
tak, valahányszor a »felső vidékre* mentek. Felesége is 
szolgálatot tett nekik mosással, vasalással. A kanizsai— 
inkei postakocsi kirablásánál a szentpéteri kaná$zbojtár 
m int leső volt felállítva. A bandába is be akart lépni, de 
Gelencsér nem vette be.

Soromfai József vallomásából még több jelentéktelen 
élményt azért közlök itt, hogy az olvasó lássa, milyen is 
volt az a betyárélet csavargásaiban, vagy, m int a nép ne
vezte, kujtorgásaiban.

Somogy déli részén, Péterhidáról lefelé ta rto tt Gelen
csér bandáia. Egy horvátországi beszegellett sarokban kü
lön lakó Klónak testvérekhez: Milancso Im réhez és báty
jához térlek, kik nekik mindennem ű muníciót szereztek 
s fegyvereiket is kijavították. Két napig időztek náluk s 
m agukat élelemmel ellátva, Borjanizánál megpihentek. Itt 
az erdős reggelit adott nekik. Tovább Zokogára mentek, 
Mérges Jóskához és az öreg »Dávidhoz« (Tóth Samuhoz) 
és Im re  fiához; ezek éjszakán át kukoricacsom óban elhe
lyezték őket és éjjelre való étkezéssel is ellátták. Másnap 
egy 30—40 fontos m alacot öltek részükre; ezt az irtásba 
küldték és ott m ulattak. Ezután Réhfalvához közel levő 
erdőbe vonultak, ahová Vida Jóska nevű társuk is kiment. 
Lőczi József rétest, bort vitt oda s együtt mulattak. Más
nap Lőczi megvendégelte őket. Innét átmentek a Dráván 
és a m edvini h a tár erdeiébe érvén, beüzentek egy Sötét
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nevű embernek, ki m indjárt ételt és italt küldött nekik, 
mintegy 16 itcés bucskát megtöltve borral. Istállóba száll
tak, hol két napot töltöttek.

Azután a miszlovicai Köteles nevű kanászlioz mentek, 
ott is jól ellátták őket, még egy nagy fazék bori is készí
tetlek számukra. Tovább Novoszeloba menve, az ollani 
m olnárt kirabolták. Egyebek mellett annyi pénzt raboltak 
ott, hogy mindegyiknek 23 forint jutott. Éjjel 11 órakor 
a helybeli ispán fogatán tovább mentek Kaproncáig, hol 
a Dráván át Somogyba tértek vissza. Endröcön  át a b a ra 
nyai Sikofára mentek Farkas József számadó juhászhoz, 
ki szam ukra m indjárt egy disznói megöletett. Egy napig 
késve, jól ettek-itlak. Innen elmentek lstvúndiba , hol tár
suk, Sajtos, levetkőzött a falun kívül eső nyiresben, hová 
maga a felesége hozott ki neki fehérruhát. Ennek megtör
téntével Hom okszentgyörgyön  keresztül »felfelé« mentek 
azon elhatározással, hogy a laszári esperet, akiről Csucsi 
azt állította, hogy sok pénze van, kirabolják; de mivel egy 
éjjel igen ködös idő állott be s Gelencsér, meg Soromfai 
hátram aradva, elszakadtak társaiktól, hogy egy héLig sem 
akadtak a többiekre, a tervbe vett rablásból semmi sem 
lett. hanem négy társuk^ Verkóczi. Yida, Csucsi és Sajtos^ 
Sárára  mentek.

Sárdon Geiszler János festőt rabolták kif kinél az 
előadott pénzzel nem lévén megelégedve, Geiszlernél meg
kötözéssel és késsel való »megmeléléssel« fenyegették, az
után a szekrényekben kutatva, eltávoztak. J) Elvittek 392 
forintot bankóban, 105 forintot ércpénzben, puskát, ru h a 
neműt és egyebet..

Geiencserék, elszakadt társaiktól külön kóborolva, a 
bogáti csárdába vetődtek. Felsőkaknál a banda e része a 
csendőrökkel összeütközött, de végül is m egfutamodott s a 
kaki szőlőbe lefeküdve, kinyugodta magát a banda. Csucsi- 
nak a kaki szőlőbe ruhá t hoztak s ott átöltözött, azután 
pedig a kaki birkásnál egész nap kártyáztak. Innen íharos- 
öerénybe jutva, Biliege Ferkó  ökörpásztorhoz szálltak, 
majd az erdőbe húzódtak, ahol Gelencsért kedvese is fel
kereste s ételt, italt hozott nekik. Biliegét a banda azzal 
hagyta el, hogy négy elm aradt társukat küldje Péterh idárav 
Fehér Jóskához, hol várják őket. Fehér Jóskánál négy 
napig vártak társaikra, míg megérkeztek s addig folyvást 
ettek, ittak, mulattak. *)

*) 1864 november 7-én.
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Ezután a görösgáli Kiscsárdához mentek, nagyon ki
éhezettem azért beszóltak Gaal birtokos gazdaasszonyához 
ételért, hogy azt az erdőbe egy megjelölt helyre hozza ki. 
Ezzel az alkalom m al Gelencsér a gazdaasszonynak arany
gyűrűt adott át s azt a gazdaasszony kérésére maga illesz
tette ujj ára.

Soromfai innen üzent anyjának s feleségének, hogy 
hozzanak neki ételt. Mióta betyárnak állt be, nem látta 
őket. Ezen erdőbe jöttek ki többen is a betyárvezérek bi
zalmas ismerősei közül, kik fontos h írt hoztak. E rrő l és a 
rá  tett elhatározásukról *) azonban egy külön fejezetben 
fosunk szólni.

/

>) 3995/1864, sz.
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A különböző betyár alakulatok rablásai s az orgazdák 
szigorú büntetései.

1564. évben is a híresebb betyáralakulatok mellett ki
sebb, jelentéktelenebb bandák szintén járták  a megye kü
lönböző részeit, melyeknek rablásairól, néha csak nagy
későn vehetőit tudomást a hatóság. Ezek kilétét, sőt a leg
többször vezetőiknek nevét sem ismerjük.

Kiss József rinyaujlaki lakos, Nagykanizsáról haza
térőben, két ismeretlen egyént vett fel kocsijára, kik kö
szönet és hála helyett a sandi erdőben megverték, kocsijá
ról ledobták, szűrét, pénzét elvették s lovaival, kocsijával 
tovább ha jto ttak .1)

Ambrus Károly pam uki m olnár kocsijával Marcaliból 
hazafelé tartott. Nikla  határában  két rabló, lovainak kan
társzárát megfogva, kocsiját ezen szavakkal: »Megállj, az 
Istenét az apádnak, tovább nem mész!« megállította s az
után az egyik a m olnár mellé ülve, annak pénzét köve
telte. Midőn vonakodott odaadni, az egyik rabló úgy fejbe
ütötte, hogy p ár percre eszméletét vesztette, erre 80 forint 
pénzét odaadta nekik s könyörgőre fogta a dolgot, hogy 
életének kegyelmezzenek meg; ezalatt a másik a kocsira 
felugrott s Ambrust átölelve, a kocsiból kidobta, azután 
a kocsival s lovakkal vágtatva tovább mentek. -)

Sorger Jakab ném etuffalusi kereskedőhöz négy rabló 
tört be. Pénzt követeltek tőle. Mivel Sorger a pénzt egy
szerre nem adta elő, ujjait a rabló el akarta vágni. Zsine
get vett elő, azzal Sorger kezét megkötözte s kését elővévén, 
azt a megkötözött kéz egyik ujjához illesztette, mondván, 
hogy tudja-e azt, hogy miként bánt ő m ár a bolliói korcs- 
márossal, akinek körm ét u jjáró l lenyeste; ha m inden pén
zét azonnal élő nem adja, u jja it egyszeribe levágja. E rre  
Sorger 160 forintot adott elő és a nála lévő vendégétől 
100 forintot kért s azt is odaadta. Ezután többet m ár nem 
követeltek. Két rabló Sorger családját őrizte, hogy a szo
bából ki ne menekülhessenek. * * 3) Szabó István zádori lel

') Simon Károly főszolgabíró 1141/1864 sz. jelentése, 4032/1864. eln. sz.
s) Kaposi főszolgabíró jelentése 256/7864. sz., 4203/1864. eln. sz.
3j Szigeti főblrő jelentése 54/1864—4278/1864. kb, sz.

7
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készt is kirabolták; Soromfai János Szabó Istvánnal és 
Antal v. Szilágyi Györgygyel. * *)

A rendkívül elharapódzott tolvajlások s rablásokból 
eredő tárgyak elhelyezését elsősorban az orgazdák bizto
sították s ezek ilymódon segítőtársai voltak a betyároknak; 
azért azidőtájt, m int a lények tanúsítják, különös súlyt 
helyeztek az orgazdák elfogására s szigorú megbüntetésére. 
Akiknek ily irányú vétkességük bebizonyult, jórészt h a 
lállal lakoltak.

A katonai rögtönítélő bíróság kérlelhetetlen volt. Ha
lálos ítéleteknél enyhébbet ritkán  hozott az orgazdákra, 
a betyárokat pedig kivétel nélkül felakasztatta. A kaposvári 
cs. kir. rögtönítélő bíróságnak 1864. évi április hó 28-án 
a vármegye korm ányzójához intézett kim útatásában egész 
sora van a legszigorúbb ítéleteknek. És igen érdekes, hogy 
az illetőknek vezetéknevét csak a kezdőbetűvel jelzik.

Például: T. Ferenc Stájerország, landsbergi szül., 
48 éves. H. János berzencei szül., 47 éves. Cs. József gyön
gyösi szül., 41 éves. G. János felsősegesdi szül., 28 éves, 
nős és Sz. István  kisdobszai szül., 30 éves nőtlen egyén. 
Miután kiderült, hogy Bergán és K ara rablóknak és tár
sainak ételt, italt, ruházatot és lőport szolgáltattak, sőt 
összejövetelüket elősegítették, a rablókkal való cimborás- 
kodás bűnében vétkesnek találtatvánv m indnyájan kötél 
általi halálra  ítéltettek. Ezt Pál falun  hirdették ki s ott 
sorrendben végre is ha jto tták .2)

K. József csákány} szül. 40 éves^ nős polgár, m iután 
Kara, Kulics, Szép és Horvát rablóknak saját házában 
menhelyet adott, egy bírótól segített kenyeret lopni, sőt 
a drávam enti erdőben, hol az összeütközésnél két csendőr 
elesett, résztvett, m int »rablókat takargató« s ezek meré- 
nyeiben bűnrészes bünösittetvén, kötél általi halálra  ítélték 
Csákányban s ott ki is végezték.3)

B. Gábor, ki Csongrád megyéből való volt, Kara rabló
nak lakásán m enhelyet s ismételten ételt s italt szolgálta
tott ki, sőt puskát s ezüst ékszert is fogadott el a rablók
tól, a rögtönítélő bíróság halálra  ítélte s Csokonyában fel
akasztották.4)

L. vagy K. Ferenc sokác, miholáci (Horvátország) ka-
1) 358/1864. eln. sz.
2) 443/1864. eln. sz.
») 1564/1864. sz.
*) 636/1864. sz.
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nász, m iután K arát felhívta, hogy báró B-t és az orehovicai 
szerzeteseket rabolják ki, fel akasztásra ítélték és Kadar- 
kuton  végrehajtották ra jta  .J)

A. József kaposvári születésű, nőtlen, 28 éves csere
pes, útonálló rabló, gyilkolást követett el a gigei határban. 
Kiskorpádon kivégezték. )

Sz. István  kisdobszai, 31 éves, réf. nőtlen, S. vagy Cs. 
József görösgáli szül. 19 éves, ref., nőtt., S. vagy Cs. János 
görösgáli 26 éves, ref., nőtl, Sz. vagy A. György görösgáli 
21 éves r. kath., nőtl., rablást követtek el, Görösgálon fel
akasztották őket. s)

Sz. Gyula pécsi születésű, 36 éves, nőtlen, P. Péter 
kálmáncsai születésű, 28 éves, r. hath., nős, Kiss Józseftől 
a nagybajomi úton lovait, kocsiját erővel elvették, Iharos- 
berényben felakasztották.

E szigorú eljárás egyelőre nemcsak a betyárok kalan
dozásait törte meg, hanem  a velük összeköttetésben álló 
orgazdákat is elrettentette. Egyes bandák meglazultak, sőt 
szét is oszlottak.

Az orgazdákkal való elbánás s a betyároknak egyesek 
által való kiszolgálása, érintkezése, mely gyakran kény- 
szerűségből történt, messzemenő megtorlást vont magg 
után, többször egészen igazságtalanul. A betyárok paran 
csának teljesítése elől a legtisztességesebb ember sem té r
hetett ki, m ert egyszerűen agyonlőtték volna. Es mégis 
egyeseket azért is halállal sújtott a cs. kir. katonai bíróság. 
Az orgazdáknak válogatás nélkül való halálra  ítélése is a 
szigor túlhaitása volt. Még a betyárokat fel nem jelentőket 
is orgazdáknak m inősített egy későbbi rendelet.

Persze, a katonai bíróság, mely osztrák volt, nem 
ismerte a m agyar népet, irán ta  inkább ellenségesen, sem
mint rokonszenvvel viseltetett: nem ismerte a falusi, a ta 
nyai, m ajorokbeli viszonyokat, a pásztor- s földművesnép 
életét, gazdasági s egyéb viszonyait s irgalm atlan volt ott 
is, ahol a rra  szükség nem volt. ahol a vádlott a rra  nem 
szolgált rá.

Egyébként az orgazdáknak e címen való halálra  íté
lését később a Helytartótanács nem engedte meg, még ak
kor sem, midőn azt a megye kérte. *)

i | 601/1864. sz
*) 901/1864. sz.
3) 1067/1864. sz

7*
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1864. évben az orgazdákat még szabad volt halálra 
ítélni és ezzel a joggal a katonai hatóság bőven élt. E réven 
több ártatlan  ember került bitófára.



lü l

A betyárok erélyes üldözése.

A betyárok üldözésében a szigeti já rás jeles íőszolga- 
bírája, Hegyessy János volt a legfáradhatatlanabb. Az ő 
járásában a betyárok részben kézrekerültek, részben össze
ütközések alkalmával fegyveres erő lőtte agyon őket.

Sorom fai Jankó, Józsefnek az öccse, ki Fáncsival, 
másképpen Tislér Jóskával já rt együtt, nemcsak a szigeti 
járásban, hanem  a szomszédos B aranyában is szám talan 
rablást követett el, a görösgáli berkekben bujdostak. E vi
déken társul szegődött hozzájuk Kovács Kálm án görösgáli 
földbirtokosnak Szabó István  nevű kocsisa. Ez utóbbit a 
pandúrok elfogták, ki aztán tétovázás nélkül megvallotta 
az általa elkövetett rablásokat és bűntársait is megnevezte, 
nevezetesen: Szilágyit, vagy Antal Gyurit, Simont^ vagy 
Csorba Jancsit és Simont, vagy Csorba Jóskát, kiket m ind
já rt el is fogtak.

A Hegyessy főbíró által m egtartott előleges vizsgálat 
eredményeként kitűnt, hogy Szabó István résztvett a zádori 
református lelkész, Hermán Zsigmond  gombkötőpusztai 
birtokos, a szenlgáli róm. kath. és sim onyi róm. kath. lel
készek, a katádfai, botykai és sim onyi zsidó korcsmárosok  
s a nagypeterdi bírón megkísérelt rablásokban.

Szilágyi, vagy Antal Gyuri, Simon, v. Csorba Jancsi 
ezen rablások nagy részében való részvételüket beismerték.

Kitűnt az is, hogy Fáncsi v. Szilli Istvánnál, Wéber 
Jánosnál arany és ezüst lopott tárgyak vannak, tehát bűn
részesek. Több, betyárokkal összeköttetésben álló nő is 
kihallgatás alá került, nevezetesen: B üki Anna.

Büki Anna beismerte, hogy Soromfai Jankó betyár
nak Horváth Juli, hogy Szilágyi Gjmrónak kedvese volt. 
Ez utóbbi szembetűnő fényűzéssel élt. Illés v. Csont Örzse 
szintén Soromfai Jankó kedvese volt, ki halála előtt is 
Lajosházán együtt volt vele. Mind a három  lopott porté
kákban részesült.

Fáncsi Katalin szintén gyanúba keveredett, m ert be
tyáréletre vetemédett fia, Fáncsi v. Tislér, Jóska pénzes
ládáját magánál tartogatta. Wéber Jánosnál ezüst kanala
kat s tallérokat találtak.
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Az itt felsoroltakat, m int bűnösöket, bűnrészeseket, a 
szigeti főszolgabíró K aposvárra szállíttatta be, az alispán 
pedig a cs. kir. katonai rögtönítélő bíróságnak adta át. *) 
Baranyából Szilágyi János gazdatiszt fordult egy ízben 
Hegyessy szigetvári főszolgabíróhoz, hogy a siklósi urada
lomhoz tartozó Körösi (Pata)' pusztán  Gelencsér Jóska 
rab lást követett el. (1865. évi febr. 3ö-án kelt levél.)

Ezek után térjünk vissza Gelencsér és bandája további 
sorsára. Gelencsér bandájának sorozatos* rablásai, ember
telen gyilkolásai különösen előtérben ál Iván, a hatóság 
szakadatlanul üldözte őket. 1864. év ősz elején életük m ár 
valóságos bujdoklás volt. Még a m ajorokat is kerülték. 
Félreeső kis tanyákra, különálló csárdákba, orgazdáik
hoz s ismerős., bizalmas pásztorokhoz tértek be. Már szinte 
az erdőkben való állandó tanyázás volt a megnyugtatóbb 
menedékük. Nem lehetett nyugtuk, m ert hiszen óhatatlan 
volt, hogy m ásutt valaki meg ne lássa őket, azt ne közölje 
m ással s h a  az egyik nem, a másik elárulhatja őket.

A katonaság, csendőrség létszámát, főleg a Gelencsér
banda vészelyességére való tekintetből, emelték. Magának 
a csendőrségnek létszámát százzal emelték. A veszélyesebb 
pontok katonasággal voltak megszállva. E kemény ellen
felek mellett a pandúrok is kezdtek számot tenni.

Ily körülm ények között természetesnek találjuk, hogy 
Gelencsér Soromfai Józseffel., legmeghittebb pajtásával, fé- 
lig-meddig vezértársával, érezték, hogy Somogybán m ár 
nem lehet m aradásuk s menekülni vágytak más vidékre, 
ahol senki sem ism eri őket s ahol más nevet véve fel, 
szolgálatot vállalnak s tisztes m unka m ellett élhetik nap
jaikat és az elfogatás veszélyét is kikerülve, megmeneked- 
nek a biztos haláltól.

Most pedig oda térünk vissza, ahol Gelencséréket bo
lyongásaikban hagytuk: a görösgáli erdőbe. Ezen erdőből 
a nemeskei erdőbe vonulva, tanyát ütöttek. Itt kereste fel 
Gelencsért Furkó Gábor és Csorba János s tud tára adták 
Gelencsérnek és Soromfainak, hogy Csanádi nevezetű csi
kós H ajkó v. Fenyő Gáborral megegyezett abban, hogy 
m indkettőjüket »e lta k a rítják  e vidékről. Két hét óta m ár 
az emberek is itt vannak, kik átszállítják őket Bácskába.

Furkó Gábor azt is tudtukra adta, hogy a nemeskei 
bíró, Czebe Gábor, nagyon fél, ezért menjenek be hozzá l

l) Szigeti főbíró 80/B—1864. számú 2030/1864. alisp. sz.
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s őt — ki neki nagyon jó bará tja  — nyugtassák meg. Ezt 
megtették. Biztosították, hogy »vele semmi számadásuk 
nincsen«, tehát ne féljen.

Ezután felkeresték a ré t végében az érettük Bácská
ból érkezett két embert, kiktől azt a biztatást kapták, hogy 
csak készüljenek, m ert a következő erzsébetvásárkor á t
viszik őket Bácskába. Hogy a Bácskába való menekülés 
gondolata Gelencséréktől eredt-e, avagy jóbarátaik, cim
boráik tanácsolták nekik, az az iratokból nem tűnik ki. 
Hegyessy főszolgabíró jelentéséből annyi m egállapítható,1) 
hogy Gelencséréknek a bácskai orgazdákkal talán roko
naik, vagy cimboráik révén, előztesen valami összekötte
tésük lehetett. Csak az bizonyos, hogy szívesen ragadták 
meg az alkalmat, hogy Bácskába távozzanak.

Az- odavaló átmenést Furkó Gábor nevű tótszent- 
györgyi orgazdájuk készítette elő, kihez e célból két, általa 
— úgy látszik — korábban ism ert bácskai ember érkezett 
s ezek Furkónál három  hétig tartózkodtak. Ezek a Bács
kába költözni kívánó Gelencsérnek s Sorom fainak m ár 
helyről is gondoskodtak, kiktől kocsi s lovak vásárlására 
pénzt kívántak s egyébként is kellett nekik a pénz, nehogy 
valahol kérdőre vonatván., pénz nélkül találják őket.

Gelencsér egyelőre 10 forintot adott nékik, hogy ezen 
egyenek, igyanak jövő szombatig, míg ők kőrútjukból meg
érkeznek. Ezenkívül Furkónak 2 forintot adott, hogy m en
jen el Gelencsér apjához s rendelje őt hozzá a következő 
vasárnapra s készíttesse elő s hozza el az ő (Gelencsér) 
összes pénzét, m ert a rra  szüksége lesz.

*
Gelencsér éknek Bácskába való m enetelük előtt össze 

kellett szedniök pénzüket az új élethez, amire a távolban, 
az idegenben készültek. A pénzszerzési vágy késztette őket 
arra, hogy uto ljára még a korábban tervbe vett rablásokat 
véghez vigyék.

Gelencsér és Soromfai visszatértek társaikhoz a ne- 
mesKei erdőbe s innen m aültak el Vaiszlóba — rabolni. 
Az oszrai erdőben megállapodtak s valami Berkes család
hoz tértek be, hol ettek, ittak. Itt hozzájuk csatlakozott 
Berkes Juli, Gelencsér kedvese és Rekettye Zsuzsi, ki tá r
suknak, Sajtosnak volt a szeretője.

Berkes Juli szűrt véve magára, a bandával elment 
Vaiszlóra, hol megmutatta a kirabolandó házat. Reggelre *

!) Ad. 65/1865, sz.
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visszatértek az oszrai erdőbe s ott »napoltak« állandóan, 
Berkesék által táplálva. Este átmentek Vaiszlóba, ott a 
zsidót kirabolták, mintegy 300 forintot véve el tőle.

Másnap, vasárnapon Gyöngyösmellékre érkeztek. Út
közben Farkas János sikotai kanászszámadóhoz szóltak be. 
Ez szám ukra disznót ölt s hozzá elégséges bort hozatott. 
Ezt a szíves vendéglátást Farkas számításból tette, m ind
já r t  viszontszolgálatot is kérve érte. Ugyanis a rra  kérte a 
b a n d á t hogy a szentm ihályfai tiszttartót, kinek egynéhány 
száz forin tja  van, rabolják ki és »dongessék« meg jól, 
m ert cudar ember, azonban bojtárja , valami Gencsi neve
zetű, erről lebeszélte őket. tudtukra adva. hogy a számadó 
azért haragszik a tiszttartóra, m ert őt nem tartja  meg 
számadónak. E felvilágosítás u tán  a tiszttartót nem bán
tották.

A kanászszámadó által nyújtott lakom át Gelencsér jól 
megfizetvén, Vida tanácsára átmentek Gyöngyösmellékre 
Sehön Lázár kereskedő kirablására. Oda érkezvén, Schön 
feleségét a szolgálóval s egv szállóvendéggel és a betértek- 
kel egy helyre hajto tták  s 1378 forint értékű árut (arany
gyűrűket, karpereceket, erszényeket, stb.) elraboltak. A vé
letlenül odaérkezett Spitzer Lipólot megsebesítették. 
Schönnének füléből Gelencsér az arany függőket is kivette. 
Rablásuk alkalmával a csendőrök is rá juk  bukkantak s 
kölcsönösen lődöztek egymásra. Vida egy csendőrt el
talá lt, de egyik rabló is kapott lövéstj a karjá t lőtték 
keresztü l.J)

Innen a kistamási temetőbe érve. Gelencsér a pénzt 
társai között felosztotta. Soromfai vallom ása szerint neki 
43 váltó forint jutott, tehát Schön Lázártól mintegy 300 
forintot vihettek el. Elosztották az ékszereket s egyéb tá r
gyakat is.

A temetőből egyenesen Nemeskére, Csorba Jancsihoz 
mentek, ki hárm ukat: Gelencsért, Verkovszkit és Sorom- 
ía it rótszentgyörgyre, Furkó Gáborhoz vezette; a többiek 
künn, a mezőn m aradtak. Furkónál várta őket a két bács
kai ember s velük újból értekeztek s végleg megállapodtak 
a Bácskába való menetelről. A többi társak is vágyakoztak 
Bácskába távozni, mivégből Verkovszki a bácskaiaknak 
10 forintot adott át, hogy Gelencsér és Soromfai átszállí
tása u tán értük is megjöjjenek. Furkóhoz érkezett Gelen
csér testvére, Gyúró és atyjuk is, kik Gelencsér Jóskának l

l) 4244/1864 sz



pénzt hoztak. Az öreg Gelencsér 500 forintot adott át 
fiának. Fehérruhát is hozott.

Soromfai szintén megemberelte magát s Furkó Gá
bornak 8, feleségének pedig 10 forin t ajándékot adott át. 
Ezek után Gelencsér és Soromfai kezdtek nekikészülni a 
nagy útnak; azon éjszaka még a Szigetvárhoz közel eső 
Botyka mellett elterülő rezulába húzódtak, hol az öreg Ge
lencsér jó utasításokat adott nekik.

Megjelent Soromfai felesége s édesanyja is, valam e
lyes fehérneművel, kik aztán tőle érzékenyen elbúcsúztak. 
Soromfai 40 forint húszas-pénzt vett magához. Az útikölt
séget Gelencsér vállalta m agára és csak azt kívánta, hogy 
Soromfai idővel neki azt visszafizesse, még pedig rabolt 
pénzből, m ert elhatározta, hogy az egregiji [B aranya m j  
esperest ki fogják rabolni. Hogy ez tényleg megtörtént-e, 
nem tudjuk. Valószínűtlen.

Búcsúzás előtt Soromfai megbeszélte édesanyjával, 
hogy mi módon szabadulhatna meg az általa m ár nagyon 
megúnt betyárélettől s attól, hogy elfogatása, vagy jelent
kezése esetén halálra  ne ítéltessék s megbízta édesanyját, 
hogy illetékes hatósági em berekkel beszélje meg annak  
lehetőségét és módját; lépjen érintkezésbe Zem anek pan- 
durkáplár útján a szigeti 'főszolgabíróval. Hegyessy János
sáL s kérje az ő megmentéséhez való közreműködését.

105



107

Gelencsér József és Soromfai József 
menekülése Bácskába.

Gelencsér és Soromfai a botykai rezuíából indultak el 
Bácskába, bácskai emberekkel kocsinN három  lóval, melye
ket az általuk e célra a‘dolt 200 forinton vásároltak.

Kocsin Mohácsig mentek, onnan pedig Gelencsér és 
a fiatalabbik bácskai ember gőzhajón Bajáig. Soromfai és 
a m ásik — hibás lábú — vezetőjük utánuk kocsiztak Ba
jáig. Itt összekerültek mind a négyen egy korcsm ában, 
hol megháltak. Sánta, vezetőjük, elment velük Csanád 
községig, Fenyő János házáig, ahol a m agúkkal hozott 
ételt elfogyasztották. Fenyő János azután elkísérte őket 
öcgséhez, Gábornoz, kinek Gelencsér és Sorom lai m inden 
pénzüket átadták és pedig Gelencsér mintegy 400 forintot,, 
Soromfai pediíj 48 forintot húszasokban és lázsiásokban. 
Fenyő Jánosnak két aranyláncot, egy ezüstokos órát,, 
puskaporos m uníciókat s tarisznyákat hagytak.

Itt megállapodtak abban, hogy Soromfai Fenyő Gá
bornál, Gelencsér pedig Fenyő Jánosnál m arad mintegy 
két hétig. Ezen idő alatt Fenyő Gábor visszajön Somogyba 
s nekik álnévre hamis passzusokat szerez. így is történt. 
Gelencsér részére Horváth János. Soromfai részére pedig 
Kovács József néven állítottak kí passzusokat.

Fenyő Gábor Furkó Gáborral is érintkezett Somogy
bán, tud tára adván neki, hogy Gelencsér bandája többi 
tagjának is van m ár helye s ezek a szigetvári szentpáli 
vásárkor bá tran  átmehetnek Bácskába s ezt Soromfai édes
anyjával is tudatta.

Gelencsér és Soromfai ham is iratukkal átm entek a 
»halasi földre«, hol mind a ketten szolgálatba léptek egy 
Baier nevű haszonbérlőnél, kinél Fenyő Gábor m ár előre 
értekezett szolgálatukra nézve s őszintén megmondta neki, 
hogy miféle emberek. Később szolgálatuk alatt maguk 
sem tagadták, hogy Somogyból m enekült betyárok. Gelen
csér egy szintén híres 4—5 év előtti megszökött rabló
hoz, ki itt számadó juhászként volt alkalmazva, került 
bojtárnak.

*
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Míg Gelencsér és Soromfai szolgálati helyükön, be
illeszkedve nékik egész idegen környezetbe, megszabadulva 
végre a folytonos hajszától, a halállal való gyakori szem
ben állástól s nyugodtan végezték dolgukat, idehaza az 
ő sorsukra nézve nagy horderejű megbeszélés indult meg.

Mint m ár említettük, Soromfai, anyjától való búcsúz
kodáskor lelkére kötötte neki, hogy kövessen el mindent, 
az ő életének megmentésére. Vissza akar térni a becsü
letes életre. Anyja fiának kérését lelkére vette s mini 
látni fogjuk, m indent elkövetett, amit egy anya képes 
megtenni, hogy eltévelyedett fiát megmentse súlyos tet
teinek végzetes következményeitől.

Fiának Bácskába való távozása után felkereste He- 
gyessy főszolgabírót, de nem a hivatalában, hanem b ir
tokán, Domolos-pusztán. Este, illetőleg éjjel valamelyik 
erdőrészen értekeztek, hogy senki ne tudjon róla, m eri 
tarto ttak  az áruló orgazdák bosszújától.

Soromfainé előadta, hogy fia megbánta tetteit s meg
unta eddigi rossz életét s ő maga önként elmenne Hegyes- 
syhez és nemcsak megadná magát, hanem  a nálánál 
sokkal veszélyesebb betyártáfsait, m int Gelencsért és Ver- 
kóczit is kézre játszaná, ha életének megkegyelmeznének. 
Nem bánná, ha különben akárm i büntetési lenne is kény
telen kiállani, mely után m indenkorra becsületes ember 
m aradna és egyedül nagyon szeretett családjának boldog
ságára irányozná jó törekvését.1)

Egyúttal azt is ígérte anyjának Soromfai, hogy az 
általa tudott orgazdákat elárulja és az elrabolt holm ik
nak hollétét is bemondja.

A kétségbeesett anya térdenállva kérte Hegyessyt sze
rencsétlen fia életéért.

Hegyessy a maga részéről megígérte neki a kegyel
met. E rrő l a főispáni helytartónak, Mérey K árolynak je
lentést téve, kérte őt, hogy ezen ritkán  előforduló s a 
m egrendített »közbátorság« helyreállítására nézve nagy 
fontosságú, de egyszersmind sok tekintetben igen kényes, 
sőt őt még nagyon kellemetlen helyzetbe ejthető ügyben 
a szükséges utasítással ellátni szíveskedjék, »mert — írja 
— ha az én ígéretem, m elyre az asszony nemcsak hall
gat, de szentnek is tart, helyt nem találhatna, úgy azt 
életem koczkáztatása nélkül nekem ú jra  ígérnem nem 
lehet, hogy fia életének megkegyelmeztetik.«

») 3224/1865. eln. sz.
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Soromfai anyja néhány nap múlva ismét megjelent 

Hegj^essynél. *) Ez alkalommal is, valószínűleg valamelyik 
erdőben találkoztak, s fia megkegyelmezése ügyében biz
tosította Hegyessyt, hogy fia, kit hogy hol van, bizonyo
san nem tudja, hogy Gelencsérrel együtt szolgál, Pál nap
ján meg fog érkezni s akkor ő vele és az ügybe beavatott 
pandúrral Hegyessynél Domolos-pusztán meg fognak je
lenni és fia minden tettével beszámol: megnevezi az orgaz
dákat stb. s megmondja azt is, hogy m ikor lehet és kel) 
az ő irányításával a többi rablót könnyű szerrel és m in
den veszedelem nélkül elfogni. Ha az ő fia révén nem 
lehel a vezető betyárokat megfogni, akkor — m int fia 
mondotta — a vadállatias Gelencsért, továbbá Verkóczit 
és Sajtost csak iszonyatos áldozatokkal s nagy árulással 
lehetne kézrekeríteni, m ert igen elszánt emberek s nagy 
kiterjedésű ismeretségük van.

Soromfai édesanyja Iiegyessyvel való tárgyalásának 
eredményét fiának tudtára adta, m ire Soromfai Bácská
ból haza jőve, Hegvessyvel szintén érintkezésbe lépett. 
Miután megértette Hegyessy közléséből, hogy m it kel) 
tennie, hogy a kegyelem reá kiterjesztessék, magát szigo
rúan a főbíró utasításához tartotta, vagyis Gelencsér és 
a többi rabló elfogásának idejét a szentpáli szigetvári 
országos vásár napján keresztül vitetni elhatározta, m ert 
ezen a napon kellett volna, a Furkőnál történt megálla
podás szerint, nekik a D unán átjönni.

Azonban Hegyessy bizonyos okból idő előtt küldötte 
át embereit. Mérey főispáni helytartó nagy figyelmet szen
telt Hegyessy hozzá intézett je lentésére2) s felterjesztést 
tett a Budai Helytartótanácshoz, javasolva, hogy eszközölné 
ki a királynál Soromfai megkegyelmezését, hogy t. i. a 
halálbüntetéstől megszabaduljon.

A felterjesztésre a királytól a kegyelem megérkezett. 3) 
A helytartótanácsi értesítés szerint »Ő csász. és apóst. kir. 
Felsége október hó 17-én kelt legmagasabb elhatározá
sával legkegyelmesebben megengedni m éltózlatott, m isze
rint Gelencsér rablóvezér társának Soromfainak azon 
biztosítás adassék, m iszerint azon esetben, ha általa, vagy 
közbenjárása folytán nevezett rablóvezérnek és bandájá
nak elfogatása lehetővé tétetik, rajta halálos ítélet végre

*) Hegyessy fb. jelentése 261/1664. december 20.
S) 55/1865. eln sz.
3) 7925/1864. sz.
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hajtatni nem fog. Ennélfogva nevezett Soromfai ellen, 
jelentkezése esetében a szabályszerű bűnvizsgálal foga
natosítandó lészen ugyan, amennyiben azonban netán 
rögtönbíróság elé állíttatva, halálra ítéltetnék, az előbb 
érintett legfelsőbb elhatározás folytán a halálos ítélet 
rajta végrehajtandó nem leend, hanem az illető ügyiratok 
az eljáró bíróság javallatával szabadságbüntelés meghatá
rozás végett ide felterjesztendők lesznek.".1)

E valóban rendkívüli s a m agyar jogi s bírósági élet
ben eddig talán  soha elő nem fordult kegyelmi biztosítás 
u tán Mérey főispáni kormányzó jónak látta mielőbb Szi
getvárra menni, hogy Soromfai anyjával, feleségével is 
titkosan találkozzék s ez alkalommal az asszonyokat jó
szándékáról személyesen meggyőződhessen s őket Sorom
fai szám ára a kegyelem valóságáról személyesen meg
győzze s végül, hogy Gelencsér biztos elfogatási módja 
irán t velük tanácskozhassál^: s a szükséges intézkedéseket 
megtegye. »E czélomat -— írja  többek között Mérey — 
a Budai Helytartótanácshoz intézett felterjesztésében — tö
kéletesen elértem: az asszonyokat ő felsége kegyelme va
lósága felett tökéletesen megnyugtattam, sőt a büntetésre 
nézve újabb fejedelmi kegyelmezés meleg pártolását he
lyezvén kilátásba, őket ö rö m -, és hálakönnyekre fakasz
tottam.*

Miután Sorom fainak neje kijelentette, hogy férje 
őneki utolsó találkozója alkalmával meghagyta, hogy azon 
esetre, ha  csakugyan képes lesz szám ára kegyelmet kiesz
közölni, ennek biztos hírével sógorát, ki gróf Festeticb 
uradalom ban erdőőr és Zemánek nevű pandurkáplárt 
küldje hozzá, akikkel ő Gelencsérhez — kitől 3 órai távol
ságra van — átmegy s őt saját kezével fogja majd el 
s a pandurkáplárnak átadja. i)

i) 1258/1865. eln. sz
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Gelencsér Józsefnek elfogása és visszahozatala 
Bácskából. Soromfai visszatérése.

s

A történtek után Mérey főisp. helytartó a következő 
intézkedéseket tette. Mindenek előtt kijelentette, hogy 
Soromfai nejének magának kell elmennie férje u tán s 
a többieket férje tartózkodási helyére vezetni s első le
gyen, aki a megkegyelmezés h íré t tud tára adja azzal a 
kijelentéssel, hogy annak valódiságát magától a főispáni 
helyt.-tól hallotta, s a többiekkel együtt Gelencsér elfo- 
gatásának m ódját meghatározván, m indnyájan ennek ta r
tózkodási helyére induljanak s ott a körülm ények szerint 
okosan s óvatosan já rjanak  el.

»Ezen társaságot tehát — írja  Mérey — úgymint 
Soromfainét, öccsét, az erdészt és Zim anek káplárt, kit 
parasztruhába öltözteténk, m indjárt másnap, vasárnap 
Jézus neve napján egy kocsin útnak indíttattam , adván 
a káplárnak 100 irto t útiköltség fe jében .. .  elláttam nyílt 
rendelettel, a főorvos által e czélrá proscribált álom por
ral, Gelencsér ellen felhasználandóval s mindezek felett 
harm adnapra reá egy megbízható megyei esküdtet kül
döttem B ajára oly utasítással s rendeltetéssel, hogy ottan 
a kiküldötteknek visszajövetelét Csanádról bevárván, az 
esemény bárm inő legyen is, fel nem tűnő kifejezésekkel 
tudtomra a d ja . . .  s akadályok esetén belátása szerint in
tézkedjék.*

Ezen intézkedést — természetesen — Hegyessy fbíró 
még kiegészítette, mielőtt a kiszemelt egyének ú tra  indul
tak volna.

Az expediczióval elküldött ifjú Soromfainé legelő
ször is férjét kereste fel s m indenek előtt a reá vonat
kozó királyi kegyelmet közölte vele. Soromfai sokáig nem 
akart hitelt adni e közlésnek, de utóbb mégis h itt fele
sége szavának, aki aztán azt is tud tára  adta u rán ak % 
hogy két álruhába öltözött pandúr is van vele, illetőleg 
egyik a sógora, akik utasításukhoz képest Sorom faicak 
rögtön be is mutatkoznak. Akkor m ár aztán Soromfai 
mindent elhitt, sőt e két férfival folyton együtt volt.

Soromfai tanácsára meg kellett várni a vasárnapot,



m ikor Gelencsér mindig leitta magát, azt is, hogy lovas 
csendőröket szerezzenek az elugrás megkísérléseinek eshe
tőségére való tekintetből, azért a két megbízott Sorom- 
íaival együtt B ajára  visszament. Soromfainét, Gelencsér 
körül való felvigyázás végett visszahagyták.*

A továbbiakat Hegyessy főbíró jelentéséből*) szószerint 
közlöm: » . . . a  m ondott nap est végén az én két megbí
zottam, két lovas csendőr és Soromfai H alasra visszaér
keztek, bizonyosan lenni tudta a felállítást, maga rendezte 
s midőn az ablakon benézvén, — látta, hogy Gelencsér 
egyedül maga az asztalnál, olvas, Zim aneket utasította 
a m egrohanásra ő maga azon ablakhoz állván, melynél 
kiugrását gyanította — de Zim anek  oly hirtelenséggel tá
m adta meg Gelencsért elmerültségében, hogy még ülőszé
kéről sem ért rá  felkelni s őtet megragadván, ezen szavak 
kim ondása után: »Akasztófa, m últ éjjel elloptad lovaimat®, 
m agát igen könnyen megkötözni engedte, a m ár akkor 
szinte szobában volt második emberem, vagyis a leendő 
pandúr strázsam ester által — erősen meglánczoltatott és 
oly állapotba tétetett, hogy semmit sem árthatott — ezen 
eljárás szerencsés eszközlése u tán azután Zimanek Gelen
csérnek .. .  tud tára  adta, hogy nem lovai ellopása miatt 
fogta meg őtet, hanem  m'ivel ő a Gelencsér Jóska — 
és most viszi Somogyba, ezen szavak meghallása után 
iszonyú dühösségbe jö tt s végtelen károm kodásokat tévén 
— azt mondta, hogyha ő ezt csak gyaníthatta volna — 
bicskájával m indenét összeroncsolta volna — azonban 
m inden m ár hasztalan volt. m ert kézre került s vitetett 
egyenesen Bajára, onnét odáig anélkül, hogy Sorom- 
fait egész utón csak látta volna, vagy csak gyanítaná, 
hogy ezen társa  szintén megvan, m ert a Dunán való át- 
jövetelük alkalmával Hamulyák, utasításom  szerint, Gelen
csér szemét bekötötte.«

»Gelencsér tehát nagyobb baj nélkül a büntető hata
lom kezébe került s Soromfaival együtt, anélkül, hogy 
egymást látták volna. Megérkeztükkor este Hegyessy Szent- 
lőrinczig elébők ment, onnan vonatukat személyesen ve
zényelvén.* * 2)

Soromfait az útról magával vitte Domolosra, itt vele 
m indenről, ami e dologban szükséges volt, részletesen 
megbeszélte, neki a szükséges utasítást megadta, azután

>1 45/1865. sz. jan. 27.
2) 794/1865. eln. sz.
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éjfél után a maga lovain, melyeket nem a rendes kocsisa, 
hanem egy idegen, meghitt embere hajtott, rendeltetési 
helyére elvitte.

Soromfai hazatérve, Hegyessy főszolgabíró megbízá
sából azonnál hozzá fogott a Gelencsérrel összeköttetési 
tartó orgazdák és betyártársainak felkutatására s elő
állítására.

A csendőrök parancsot kaptak, hogy ha ilyen neve
zetű s magát igazolni tudó egyénnel akárhol összejönné
n e k  tartoznak azonnal szabadon bocsátani. H a Sajtos és 
Vida rablók m egtalálásának szüksége magával h o zza ,') a 
babolcsai járásban is el kell mennie Soromfainak. Sorom 
fai Gelencsérnek a botykai rezulában elrejtett puskáját 
kiásta s azt használta. Mintegy 35 olyan egyént nevezett 
meg, kik a rablókat bűntetteik elkövetésében elősegítet
ték.

Ettől az időtől kezdve Soromfai, m int betyártársainak  
árulója, hogy az előlegesen nyújto tt királyi kegyelemre 
magát méltóvá tegye, m indent elkövetett, hogy regi czim- 
boráit, bandájuk orgazdáit a hatóság kezére jutassa. Cél
jainak elérése végett vándorútra kelt, kutatva utánuk.

Hegyessy főszolgabírótól írást kapott 3 hétre szólólag, 
melyben neki, m int erdősnek Mozsgai József néven enge- 
delmet adott szolgálatot keresni. Persze, ez az igazoló 
irat a rra  szolgált, hogy leplezze Soromfai m ivoltát s a 
hatóság embereivel ne gyűljön meg a baja.

Mindazáltal mégis bajba került; a csendőrök Tekla- 
faluban elfogták, de kitűnvén, hogy mi já ra tban  van, 
szabadon bocsátották és pedig zsandárruhába öltöztetve.

Az orgazdák összeszedése elég eredménnyel já rt; régi 
társait azonban nem sikerült elfogatnia, m ert ezeknek 
tudomására jutván, hogy Soromfai kegyelmet kapott, 
kerülték ő t.2)

Egyébként Hegyessy a főispáni helytartóhoz tett jelen
tésében kiemelte, hogy Soromfai »dicsőén* * já r  el hivatá
sában. Annyi bizonyos, hogy az orgazdák legnagyobb ré 
szét az ő bem ondása alapján fogták el. A lapokban erről 
semmi tudósítás nem jelent meg. Titkolták a betyárok 
ellen tett egész eljárást. Még Gelencsér elfogatását sem

*1 Hegyessy 405/1865. sz. jelentése.
*) Soromfait még Verőcze megyébe is átkísérték vallomástétel végett. 

65/1866. sz.)
8
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tudta a közönség, hogy Soromfai ezirányú tevékenységének 
sikerét ne kockáztassák.

Ezek után Hegyessy javaslatára Mérey főisp. hely
tartó felterjesztést tett a Budai H elvlartótanácshoz Sorom- 
fai szám ára »tökéletes amnestia« kieszközlése végett.

Méreynek ez ügyben tett gyakorlati felfogásról tanús
kodó, magas színvonalú felterjesztéséből idézzük a követ
kezőket:

»Első Napóleon franczia császár történetében olvas
ván, m iként az ország egyes vidékeit rettegésben tartó 
rablók k iirtására — kifogyván m ár m inden eszközökből 
— azon régi eszközt használta fel, hogy azon rablóknak, 
kik rablótársaikat feladják — és kézrekerítésüket elősegí
tik, teljes bűnbocsánatot ígért, — s csaknem minden rabló 
kiirtato tt.«

»Tagadhatatlan, hogy korm ányunk is három  év óta 
ezen helyzetben volt s a rablók kiirtására felhasznált 
m inden eszköz — végczéljára nézve tökéletesen meghiú
sult, — Napóleonnak oly nagy sikerrel felhasznált esz
köze im, m ostan Soromfai személyében véletlenül kínál
kozik s első próbatételét fényesen kiállta — s m ár is 
mintegy kezességet nyújt a végczélnak elérésére nálunk 
is, — nemzetünknél, melyben azon psichologiai alap. 
melyben ezen eszköz sikere némi megoldását találja.«

Ezután leírja, hogy Somogybán apró lopás miall 
lesznek rablók s ha alkalom van a jó ú tra  térésre, azt 
örömmel fogadják.

»Soromfainak tökéletes megkegyelmezése erős meg
győződésem szerint, a megye személy- s vagyonbiztonsá
gának alapját vetné m eg !... Példáján tanulva a többi 
gonosztevő s egyik a m ásikat oly rögtön adná át a ható
ságnak, miként rövid idő múlva a gonosztevők s orgaz
dák körüli bizalom tökéletesen megszűnnék, rablóbandák 
többé nem alakulnának.« x

Tökéletes bűnbocsánat kieszközlését kérte; ha ez nem 
volna lehetséges, szándéka Sorom fait 3—4 évre elítéltetni 
s az ítélet jogérvényre emelkedése után, nagy horderejű 
szolgálataira való tekintetből, őt legfelsőbb inegkegyelme- 
zésre szándékozik ajánlani. *)

Mérey javaslatát a Helytartótanács nem találta elfo
gadhatónak s további lépést nem volt hajlandó tenniv 
hanem  elrendelte a bűnvizsgálat foganatosítását,, m iután

») 952/1865, eln. sz.
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a cs. kir. hadfőparancsnokság útján  szerzett értesülése 
szerint Soromfai ellen igen számos súlyos bűntények 
forogtak fenn .1) Soromfai bíróság elé került s végső 
fokon a bíróság 5 évre ítélte.

Hegvessy nem elégedett meg e két főbünös elfogatá- 
sával s hazahozatalával, hanem  a Bácskába való kiszökést 
elősegítő bűntársakat is Somogyba kívánta hozatni, e 
czélból megkereste a kalocsai cs. kir. csendőrséget, hogy 
a Iío ikó  testvéreket Csávádról s a szabadkai polgár
mestert, hogy Mészáros Csordás Györgyöt, Nagy Ganyó 
Györgyöt, kik Turkó Gáborral s Fenyő Gáborral történt 
megállapodás folytán Bácskából átjöttek és Tótszenlgyör- 
gvön Turkó Gábornál mintegy 3 hétig tartózkodtak és 
a rablók pénzéből vásárolt kocsin s lovakon Gelencsért 
és Soromíait Fenyő Gáborhoz szállították. A városi pan
dúrokkal is leseltesse és kézrekerítésük esetén, Somogyba 
átkísértesse.

Mészáros Csordás György megszökött s most is buj- 
dosásban van, TV. Ganyó György pedig L ipótvárott fogva 
van. Ezeket a veszedelmes embereket addig akarta  He
gyessy Somogyba hozatni, míg Gelencsér életben van.

Fenyő Gábor orgazda megkerítésére Hegyessy Ha- 
szilla nevű huszárját duhaj ruhába öltöztetve s Hegyessy 
által magához édesgetett Vég Czifra Gyura betyárral és 
Fenyő Gábornak egy régi jó ismerősét nemeskei Mikó 
Istvánt Fenyő Gábor elfogására kiküldötte. Öt hétig ke
resték őt és különböző helyeken; kétszer bukkantak rá , 
üldözőbe vették, de Fenyő Gábor ilyenkor lehányta m a
gáról ruházatjait s rendkívül sebes szaladásával m ind
annyiszor elmenekült.

Hegyessy azon tapasztalatra jutván, hogy ha ezt a fur
fangos embert kézre nem keríthetik, az üldözést abba
hagyatja.

Egyébként is a Csanádi bíró azt az ígéretet tette, 
hogy Fenyő Gábort, ki odahaza m induntalan megjelent, 
szemmel ta rtja  és a csendőrökkel figyelteti. Később a 
bajai csendőrök Csikós tanyán  el is fogták s Somogyba 
hozták. Hegyessy K aposvárra kísértette.

A bácskai expediczió költsége a Fenyő Gábornál ta
lált pénzből kitelett.

Hegyessy Gelencsér és Soromfai hazahozatalával nagy 
sikert ért el. Büszke is volt rá. Lehetett is. Akkor ilyen

Ú M. Helytartótanács 1217/1865. sz. rend.
8 *
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sikerek a betyárokkal szemben nagy dolgok voltak. E 
nagy ügyességgel, leleményességgel keresztül vitt fogásai, 
úgy látszik, a katonai hatóság írigykedését is kihívta 
maga ellen.

E rre  m utat Mérey főisp. korm ányzónak a budai 
H elytartótanácshoz Gelencsér elfogását illető jelentésében
fog la lt. azon kitétel, hogy » .........úgy látszik, m int ha a
rögtönítélő bíróság csak irigyelné a politikai hatóság buz
gó törekvésének Gelencsér elfogatásával arato tt fényes 
győzelmét.« *)

Hegyessy Gelencsért hazahozatala u tán  m indjárt val- 
la tóra fogta. Mint egyik jelentésében írja: »Gölöncsér igen 
kemény gyerek, de m ár 21 rablást bevallott. Az orgazdák 
eltagadásában nagy szilárdságot ta n ú s ít. . .  Baranyából is 
m ajdnem  naponta hozatom a bűnrészeseket.* * 2)

Egy másik jelentés szerint Gelencsér m ár 31 rab 
lást, illetőleg rablógyilkosságot vallott be. »Nem az ő, 
m ert ő egy hajtha tatlan  gonosztevő, hanem  Soromfai be
m ondása folytán m ár 8 orgazda K aposvárra kísértetett 
azon okból, hogy naponta érkező bűnrészeseknek itt 
helyet csinálhassunk. Minden órán várok Kanizsa vidé
kéről 4 főorgazdát — kiket szinte Soromfai adott tud
tom ra — csak kihallgatása és beküldése után következik 
a bácskai, ahonnét 7 rettenetes orgazdákat szükséges meg
hozatni, ezek összefüggése egész odáig terjed, az ittenieké 
pedig szinte Szabadkáig megy. Ezek meghozatala végett 
szükséges a pénz ...«

E célra 200 irto t kért a főispántól.
Igen érdekesek a jelentésének utolsó sorai, melyben 

Hegyessyből a m éltatlanság érzése tör ki, ezt írván a 
főispánnak: ». . .  egyébiránt igen fájlalom, hogy m ár eny- 
nyi — nem is h itt — eredmény bekövetkezése után fel- 
sőbbségem folyvást tartózkodik azon elismerés nyilvání
tásában, mely engem ezen nagy ügy . . .  áldozatteljes ke
resztülvitelen tagadhatatlanul megillet és amelyet ellensé
geim is hangosan kim ondanak.« 3)

Persze, Hegyessy nem tudott arról, hogy a főispáni 
helytartó  m ár előbb felterjesztést tett a Budai Helytartó-

>) 794/1865. eln. sz
2j 55'1865. eln sz.
3) 1359/1865. eln, sz.



tanácshoz, ajánlva őt a Ferencz József-rend lovagkereszt
jével való k itüntetésre.1)

Mérey Hegyessynek a fenti m éltatlankodására azt 
válaszolta: »Érdemeinek és fáradozásainak elismerése 
irán t tett kifakadásaira nézve pedig megjegyzem, miként 
3 évi kormányzásom alatt azon kitörésre, hogy érdemeit 
el nem ismerem, alapos okot nem szolgáltattam, szíves
kedjék tehát bizalommal s béketűréssel lenni, — m in
dennek megjön a maga ideje® .. .

Hegyessy a főispáni helytartó javaslatára a Ferencz 
József lovagkeresztjét megkapta s azt ünnepélyesen ad
ták át neki. 2) Gelencsér elfogatása körül szerzett érde
meikért Soromfai anyja s felesége 700 frt. jutalom ban 
részesültek.

Gelencsér sorsa elfogatásával megpecsételődött. H e
gyessy főszolgabíró részletes kihallgatása után, orgazdái
val együtt a katonai rögtönítélő bíróságnak adta ki. bűn
társaival együtt. Ezek, három  rablótárs mellett, főleg o r
gazdák voltak. Hogy ez utóbbiak hányán voltak, a rra  
nézve adataink nincsenek, de, hogy nagy számmal lehet
tek, bizonyítja az, hogy katonai rögtönítélő bíróság egy
szerre 25 halálos ítéletet hozott.

E nagyszámú halálos ítélet megdöbbentette Mérey 
főispán helytartót s hogy a kevésbé bűnösöket megmentse, 
sürgős felterjesztést tett a Budai Helytartóhoz. Nagyon 
okos s hum ánus felfogást tanúsító felterjesztéséből érde
mesnek tartom  szószerint megörökíteni az alábbiakat:

»Ezen m ár közelgő s m inden jobb érzésre mélyen 
ható s talán m ajdan világhírű Drám a ellen m e ly . . .  me
gyém székhelyén hallatlan  véráldozatokkal fejezné be a 
társadalom nak a gonosztevők elleni, hab ár fáradságos és 
hosszas^ de csak kötelességszerű harczát. — a hum anis- 
mus szempontjából felszólalni — annak m egváltoztatásá
ért esedezni,, á törvények szigorát megkerelni s felséges 
urunk, királyunk legmagasabb zsámolyánál — a földi 
kegyelem kiapadhatatlan forrásánál, szerencsétlen em ber
társaim  életéért leborulva esedezni, nemcsak, m int ember 
kötelességemnek, de m int megyém képviselője. . .  méltó
ságom nemesebb feladatának tartom .«

A kötéláltali ha lálra  ítéltek között Gelencsér bandá
jából kívüle csak Csucsi volt, kiket 32 rablás és gyilkos- * *)

!) 405/1865. eln. sz.
*) 2531/1865. eln. sz.
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ság elkövetésének tette terhelt. A másik kettő külön kö
vetett el csekélyebb rablásokat. A többiek mind orgazdák 
voltak, vagy olyaríok, kik tudott esetekben a rablókat 
nem jelentették fel. Ez utóbbiak megkegyehnezését kérte, 
mondván: ». . .  tekintve azt, hogy . . .  a nagyszámú kivég
zések öt napig tartván, a város lakosai jobb érzületére 
legkellemetlenebből hatna, — s ez a gonosztevők elleni 
minden undorodás mellett is — a szánalom és részvét 
fájdalmival küzdene, — de még a távollevők is és az 
egész civilizált világ e rendkívül vérpad hírét borzalom 
mal olvasná, tekintve továbbá, hogy ezen gonosztevők, 
m int közönségesen m inden orgazda a rablóktóli félelem
ből és m orális gyávaságból inkább .. m int romlottságból 
és elvetemedettségből lőnek ott bűnrészesek, minőkké a 
kényszerítő körülm ények között a legbecsületesebb embe
rek is, olykor válhatnak, — sőt most is találkoznak, a 
nélkül, hogy terhesebb beszámítás alá jöhettek volna, te
kintve mégis, hogy a büntető igazságnak s a rendkívüli 
bíróságnak m ár az orgazdák sorából is amúgy is elég 
sokszor kisebb vétségért kérlelhetetlenül áldozatul esett, 
— tekintve ismét, hogy ezen most m ár a halálhoz közel 
álló orgazdák nem is a hatóság kutatásai, hanem Sorom- 
fai feladásai folytán kerültek a hatóság kezébe, ki maga 
is megkegyelmeztetett s így mintegy a sors által is m ár 
a kegyelemre utalva lenni látszanak — tekintve végre, 
hogy most m ár m inden rabló kiirtva s a közbátorság 
tökéletesen s m ár is m inden remény felett tartósan hely
reállítva lévén, — ezen orgazdáknak az élők sorából való 
kitöröltetése m ár felesleg és nem hasznos példa, sem az 
eléggé megboszult s annyi áldozat által m ár megkérlelt 
sajtó igazság által nem igényeltetik, sőt annak üdvös ha
tását — a kérlelhetetlen üldözés és felesleges túlszigor, 
vagy puszta boszunak gyanúja jövőre nézve elenyésztetni 
fogná.« J)

M érey nézete szerint a tettleges rablók — az orgaz
dák közül pedig a legbünösebb kettő, vagy három  a sújtó 
igazság utolsó áldozataiul a hóhérnak átadassanak, a 
többi pedig a halálos ítélet alól felmentessenek és polgári 
hatóságnak büntetésének további kimérése végett.

Hogy mennyit, kiket végeztek ki a tényleges betyá
rokon, rablókon kívül, nem tudjuk, az erre vonatkozó

Ú 405/1865. eln. sz.



119

adatokhoz nem juthattam . Az alispánnak jelentése1) ad 
némi támaszpontot, mely szerint Csucsi, Gelencsér, s 10 
orgazdájuk egyszerre történt kivégzéséről tesz említést.

Gelencsér és Soromfai betyárok sorsának leírásával 
a többiekéhez képest hosszan foglalkoztam, egyrészt azért, 
m ert regénybe illő különleges cselekedeteik kiemelése azt 
megkívánta s bő, noha nem egészen teljes adatok álltak 
rendelkezésemre, m ásrészt — m int m ár említettem is — 
érdekes és színes képet nyújtanak a betyárélet rendkívül 
változatos élményeiről s viszontagságairól, melyek jel
lemző részeikben egyeznek a többi ily kalandozókéival, 
akik ezen időtájban oly sokan voltak.

Gelencsér bandájának többi tagjait még ugyanazon 
évben 1864-ben halálra  keresték. Yida Józsefet s Sajtost 
az apáti szőlőhegy egy présházában, hol meghúzódták a 
csendőrök s sorkatonaság körülvette s m agukat megadni 
nem akarván, a csendőrök Yidát agyonlőtték, Sajtos pe
dig — m iután m enekülésre nem lehetett kilátása — agyon
lőtte magát. Sajtos 30, Yida meg csak 23 éves vo lt.2)

>1 965/1865 sz.
s) A Helytartótanács a csendőrök s sorkatonaság részére tetteikért 600 

forint jutalmat utalványozott ki.
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A betyárok további irtása.

A tisztogatás Gelencsér bűntársai egy részének fel
akasztása u tán tovább folyt. Az ő bandájában szerepelt, 
vagy a vele összeköttetésben álló egyének m ind hurokra  
kerültek, vagy üldözés közben pusztultak el. Verkóczira 
(Verkovszki) abban a drávamelléki véghelyi csárdában, 
hol az ő vezére s társai megszoktak jelenni, 4 pandúr 
ráakadt. Midőn ezeket Yerkóczi megpillantotta, rá juk  lőtt, 
de egyiküket sem találta el, m ire H orvát János pandúrral 
viaskodni kezdett s végül futásnak eredt, miközben rá lö 
völdöztek a pandúrok s súlyos sebet kapott. E rre  Ver- 
kóczi, nehogy kézre kerüljön, agyonlőtte m ag át.*)

1965 év folyamán lőtték agyon Kara vagy Kellár 
Mihály rablóvezért is. Kara bandájának három  tagjával 
a K adarkút mellett fekvő gyócsi pusztán betért Tóth Ist
ván erdőshöz s nála reggelit követelt, aki kívánságukat 
teljesítette s óhajukra a reggelit a közeli erdőbe vitte ki.

Másnapraj húsvét következvén, m agánál m arasztalta 
őket szívesen is m aradlak, azon megjegyzéssel, hogy »ka
lács, bor, pálinka legyen ám, de elég!«

Az erdős teljesítette kívánságukat, sőt szivart is hoza
tott szám ukra Bállá József juhásszal, kivel egyúttal érte
sítette a kadarkúti csendőröket K ara ottlétéről.

Este aztán megjelentek a csendőrök s K arát agyonlőt
ték. Társai elmenekültek. * 2;

Agyonlövése helyén levő fát, mely még áll ma is, 
Kara-fának nevezi a nép.

Ezek halálával a hirhedtebb rablók jórészt, ha nem 
is teljesen, kipusztultak. Nagyobb rablásokat 1864. év 
novemberétől hónapokon át nem tapasztaltak. Bizonyos 
mértékű csend állott be, ami közbiztonsági szempontból 
szinte rózsás reményekkel töltötte el a hatóságokat.

E rre m utat Mérey főispáni helytartónak 1865. évi 
április hó 19-én a fő- és alszolgabírókhoz intézett rende-

*) 1624/1865. eln. sz.
2) Tóth István kém lévén, jutalmat nem kapott, a csendőröknek azonban 

138 irtot utalványoztak. (1154/1864. és 1654/1865. eln. sz.)
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lete, *) melyet m ár ism ertettünk, hogy a betyárok s orgaz
dákat egytől-egyig kiirtották.

Azonban alig jelent meg e rendelet, m ár jelentés érke
zett a főispáni helytartóhoz, hogy a böhönyei erdőben
3 betyár egy átvonuló gazdát kényszerített arra , hogy 
a Kóczi csárdáig kocsijával vigye el őket. Tehát korai 
volt — m int a tények a későbbi években is m utatták — 
a betyárok tökéletes kipusztításáról beszélni, legfölebb ar
ról lehetett szó, hogy a sok halálos ítélet következtében 
egyelőre meglapultak, vagy átcsaptak a szomszédos me
gyékbe, Szlavóniába.

Ez utóbbiról m indjárt 1865 év jan u ár hónapjában 
Verőcze megye hatósága megkereste Somogy megyét, 
hogy a gradiriai plébánost vagy hat ismeretlen m agyar (kik 
csak somogyiak lehettek), kirabolta s nála talált bankó, 
— arany s ezüst pénzt, mintegy 700 frt. értékben s éksze
reket s más sokfélét elrabolt 358 frt. értékben. A rablók 
közül csak kettő volt a lakásban, a többiek künn őrt 
álltak. * 2)

Később még egy lelkészt raboltak ki Szlavóniában 
s somogyi betyárok 1865 augusztus havában. Éjjel Lenics 
Ignácz zajezdai plébánoshoz törtek be, kitől 200 frt-ot,
4 drb. ezüst órát, 4 puskát, egy papi öltönyt, stb. vittek 
el, s közben a plébánost oly súlyosan bántalm azták, hogy 
annak következtében 3 nap múlva meghalt. A rablók 
közül kettő zsinoros atillát s fekete nadrágot v iselt.3)

Somogybán Markovics József korcsm árost a Szent- 
m ihályfa, Drávafok és Fenéki puszta közötti útvonalon 
fosztották ki ismeretlen rablók, este 8 óra táján. Különféle 
bűntények terhelték Kis József betyárvezért, ki Sötét Kis 
József, Peperna Jánossal és Józseffel, továbbá Nagy István 
és Pusztás Józseffel járt.

Több útonállás, fosztogatás, rablás állandóan ismét
lődött a megye területén, melyeknek jó részét nem is be
tyárok, rablók, hanem  az ú. n. járódók, járkálok, össze
verődött kujtorgók köveitek el egyes házaknál s utasoknál. 
Némelyeknek fegyvere, sőt baltája  sem volt. Pl. Viszek 
Antal öszpétei birtokostól kenyeret zsaroltak ki. 4) Berlo-

M 1341/1865, eln. sz.
2) 1891/1865. eln. sz.
3) 3394/1865. eln. sz.
41 1066/1865. sz.
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lodó Dominiktól egy útonálló 10 forintot vett el,1) Léber 
Örzse polányi lakost két egyén az úton 5 forintjától fosz
totta meg. Vésey Antal vései nagybirtokostól négy fegy
veres kujtorgó, szegénylegényeknek m ondva magukat, az/ 
urasági gulyás révén pénzt követeltek, 2 forintot kapva, 
elégedetlenül tovább álltak. * 2) Valószínűleg ugyanezek zsa
rolták ki Szloboda Ignác tapsonyi szám tartótól éjféltájt 
5 fo rin tjá t.3)

Klein Antal Józsefet a három fai erdőben két egyén 
feltartóztatta s más nem lévén nála elvenni való, dohány
zacskójától fosztották m eg .4)

Váradi Mihály kutasi lakost nagybajom i útjában h á 
rom, pisztollyal és baltával felfegj^verkezett útonálló szű
rétől fosztotta meg. 5) >

ű 2547/1865 sz.
2) 3075/1865. sz.
3) 3203/1865. sz.
4) 239/1865. sz. szigeti főszolgabíró.
6) 3686/1865. eln sz.



1866— 1898. évek közti rablások.

Juhász András fellépte.

Az 1866. és 1867. év folyamán nagyobb rablások, gyil
kosságok nem történtek. Köröztetések s egyes főszolga
bírók jelentéseiből megállapítható, hogy inkább »járkálók«, 
kóborlók, semmint igazi betyárok s rablók nyugtalaní
tották egyes helyeken a lakosságot, főleg pedig a b irto 
kosokat s korcsmárosokat.

Meg-megjelentek egyeseknél s kenyeret, vacsorát, bort, 
pálinkát s pénzt kértek, vagy követeltek és azt megkapva, 
minden bajcsinálás nélkül tovább álltak. Néhány forinttal 
megelégedtek.

Beállítottak egy-egy szőlőhegyi pincébe s az ott talált 
gazdát kényszerítették, hogy bort szolgáljon ki nekik s ott 
eliddogáltak s m ulattak. Pincét törtek fel, fegyvert, ruhá t 
vittek el.

Fosztogatásaiknál nem válogatták az egyéneket: sze
gény, vagy gazdag az illető, elvették, amit elvehettek tőle. 
Egy helyen például fafűrészelő napszámosoktól 437 fo
rintot raboltak el *)

Szentmiklóson Szabó Gáspár postam alom i m olnártól 
három  fegyveres rabló éjjel 10—11 óra között 500 forint 
értéket rabolt e l . i) 2)

Böhönyén Kölgyesi Károly kasznár udvarán lévő 
pincét törték fel. 3)

Blauhorn Mátyás zsidó embertől pénzt követeltek, de' 
nem kapván eleget — agyonlőtték. Mészáros Péter lőtte 
le. Társai voltak: Csonka István  és Balázs János.*)

Nagyobb károkat háziállatok eltojvajlásával követtek 
el. Lovakat, juhokat s főleg disznókat hajto ttak  el, néhol 
fényes nappal, a legelőről, a pásztor szeme láttára, akit 
— szokásszerint — megfenyegettek, hogy ne m erjen lár- 
mát csapni.

i) 1709/1866. sz.
a) 2663/1868. sz. Péri Sándor jelentése.
3) 1029/1866. sz.
♦) 1029/1866. sz.
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Az útonállás elég gyakori volt; a legszegényebb szol
gától is elvették a nála talált néhány forintot.

Ezen, aránylag nagy általánosságban tűrhető közbiz
tonsági viszonyok mellett is, 1866. év folyamán Sennyei 
Pál báró, főtárnokm ester . . .»a még mindig megingatott 
közbátorság biztosítása« s a szerfelett elharapódzott go
noszságok fékezése s teljes megszüntetése tekintetéből So
mogy megye területére a rögtönítélő bíróságot továbbra 
is elrendelte. x)

És ezt megelőzőleg Mérey főszolgabíró utasította a 
csendőröket, hogy a »kujtorgók megsemmisíttessenek.« * 2)

E rendeletet éppen azon időben nem kellett igénybe 
venni, de az még sem volt hiábavaló, m ert nem sokára, 
1867 folyamán, a somogyi betyárvilágnak egy olyan vak
m erő alakja lépett fel, kire s "az általa alakított bandára 
a megfékezés s kiirtás csakugyan szükségessé vált. Ez az 
ok Juhász András volt.

Juhász korábban Felsőbogát pusztán juhász volt, kit 
bizonyos hanyagságért tiszttartója elbocsájtott, mély után 
beállt betyárnak s rettegésben tarto tta  Somogy déli felét.

A rendesen kevés nehézséggel végezhető disznólopáso
kon kezdte m ár 1867. évben, s midőn ezen egy ízben ra jta 
vesztett, abbahagyta s társaival egyesek kirablására adta 
magát.

Szobon Boros Mihály földművestől próbált disznókat 
lopni. Nem sikerült. Azután az ottani kasznártól hajtottak 
el 12 darabot ugyanazon év július 1-én. Ezek után m ár 
pandúrok üldözték őt, társaival együtt. Mint kitűnt, Ju 
hásznak Bán Gáspár és Druzsin Ferkó  társai voltak.

1868. év júliusában Péry Sándor szolgabíró jelentése 
szerint Juhász bandája a Csurgó mellett fekvő Csicsó- 
m ajor ispánjához, Kokaly Im réhez, tért be.

Ezt megelőzőleg a cselédséget mind összeterelték s az 
ispáni lakás egy szobájába hajtották. Juhász, puskáját fel
húzva, az1 ispánra irányította s m egparancsolta társának, 
Druzsin Ferkónak, hogy kötözze meg.

E rre  az ispán azt felelte, hogy fölösleges Őt megkö
tözni, amit akarnak elvinni, vigyék el; erre a megkötözés 
elmaradt.

Ezután a rablást megkezdve, különböző tárgyakat: 
arany értékeket, házi használati eszközöket, szivart, enni-

ü  Október hó 30. 715/1866 eln. sz.
2) 268/1866. sz.
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s innivalót, továbbá 200 forintot különböző bankjegyek
ben szedtek össze. Távozásuk alkalmával 10 forintot Ju 
hász visszaadott az ispánnak. D uplapuskáját is elvitték. * *)

Nemsokára Deutsch Gábor ecsényi haszonbérlőt ra 
bolták ki. Beksics Ignác községi jegyző jelentése szerint 
Deutsch házában este 7 óra felé jelentek meg, öten. A ház
nál talált férfim unkásokat s Deutsch fiát megkötözték és 
a szobába hajtották. Deutsch nem lévén otthon, feleségétől 
pénzt követeltek. A rablás mintegy másfél óráig tartott. 
Mindent felnyitottak a szobában és a boltban. Bankje
gyekben mintegy 100 forintot vettek magukhoz, azonkívül 
arany tárgyakat, puskát, stb., 4 darab aranygyűrűt Deutsch 
fiának ujjairól húztak le. A kár mintegy 300 forint ér
tékű volt.

A rablás ideje alatt a jegyző a népet fellármazta, a 
harangokat félreverték, m ire a falubeliek ham ar össze
csoportosultak s valószínűleg fenyegetőleg viselkedtek, 
mert a betyárok kétszer is rá juk  lő ttek .2)

Azután Juhász bandája Tolna megyébe rándulva, ott 
Értény községben rabolt. A dombóvári járás főszolgabírója 
értesítette Bogyay Gyula szolgabírót, hogy »Varga András 
Értény községbeíi lakos, m olnárm ester 1868 július 19-én 
este fél 10 órakor öt egyén által kiraboltatott. Pénzt, ék
szert, ruhafélét, kocsit, lószerszámot, stb. vittek el.«

A károsult öccse Juhász Andrást felismerte^ m iután 
náluk nevelkedett. A rablók üldözésére a dombóvári já rás
ból 14 pandúrt m ozgósítottak.3)

Nagybajomban fényes nappal rabolták ki Krizsanics 
József birtokost. A harangokat a nép félreverte s 400—500 
ember összetett kézzel nézte Juhász garázdálkodását.

A kaposvári kir. ügyészségnek az alispánhoz intézett 
átirata sze rin t4) Juhász András, Sónyi József és rablótársai 
ellen folyt bűnperből kiderült, hogy 1868. év októberében 
Beznicza István volt fakos pusztai uradalm i hajdút is ők 
rabolták ki, elvettek tőle a többek között 52 frt. 79 krt.

Juhásznak üldözésére két vadász századot rendeltek 
Somogyba s a 186 legényt 18 olyan községbe helyezték 
el, hol összeköttetéseiknél fogva meg szoktak fordulni és

») 700/1865. sz., 3206/1865. sz.
*) Ad. 3298/1868. sz.
») Ad. 3298/1808. sz.
ü  5425/1868. sz.
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Bogyai Vince volt mexikói katonatiszt vezetése mellett 11, 
pandurságnál kiszolgált, önkéntes csapatot is szerveztek.

Eleinte, m int az alispán, Csépán Antal — m int már 
említettük — az 1868. évi augusztus 11-iki bizottsági nagy
gyűlésen jelentette, egyelőre semmi eredmény nem volt, 
s m int mentegetőleg említette: ». . .  ennek nem a politikai 
hatóság az o k a ...«

Nem sokára azután a hatóság emberei, Andovka Gyula 
m arcali járási esküdt értesítése alapján, a Zalából vissza
tért Juhász-féle rablóbándának ú tjá t állták. Miilei pandúr- 
káplárból, Récsei közpandurból és három  vadászkatoná
ból álló csapat megtám adta őket. Az ütközetben egy va
dászkatona elesett; de elesett egy a rablók közül is, egyet 
pedig elfogtak. Csak Juhász, a vezér, tudott menekülni. 
Magára m aradva, Zala megyébe menekült át, hol Karosfa 
községben agyonverték.

Jr-
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Az 1869— 1876. évek eseményei.

Séta Pista fellépte.

Juhász András halálát követő években a betyárbandák 
garázdálkodásában bizonyos m értékű enyhülés állott be. 
Nagyobb szabású rablások nem fordultak elő. Egyes magán 
s hivatalos jelentésekből azt olvassuk ki, hogy több, 2—3— 
4 tagból álló betyárbanda já rta  Somogy déli széleit, m e
lyek különböző helyeken: m ajorokban, faluk határaiban  
jártak-keltek, csárdában, pásztoroknál szálltak meg s 
egyeseket, akikkel útközben találkoztak, kifosztottak.

A főszolgabírók a hozzájuk érkezett értesítések alap
ján lelkiismeretesen jelentették, hogy hol kószáltak egyes 
betyárbandák.

1870. évben a lonkai csárdánál s egyes területrésze
ken, 1871. évben Csertőn,1) Polányi erdőben, * 2) szakcsi 
malomnál,3 4) Nagyberény ha tárában  ) és Viszek pusztán,5) 
Mocsoládon jelentek meg.

1872. évben Győri János vezérlete alatt garázdálkodott 
egy betyárbanda 6 7 8), Jódon1), Somogyváron az uradalmi 
kasznárnál próbáltak rabolni % Jután Iirausz Ignác jutái 
lakost hárm an kirabolták. 9)

1873. évben Balatonendréden a b író t két társával, 
midőn szőlőjükből hazatérőben voltak, három  fegyveres 
csavargó megtámadta s kényszerítették őket pincéjükhöz 
visszatérni, velük ott inni, közben egyiküket puskatussal 
fejbe is verték.10)

1) 1858—1871 sz.
2) 1761—1871. sz.
3) 3164-1871. sz.
4) 3810-1871. sz.
5) 3940-1871. sz.
") 3173—1872. sz.
7) 3522—1872 sz.
8) 4329—1872. sz.
9) Csorba Ede fogházbiró jelentése 4326—1872. sz
10j Tabi főszolgabíró 155—Í873. sz. jelentése.

9
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Ezen évben já rtak  a betyárok a Hársosi *), a Geréz- 
di, * 2) a moroczfai pusztán, a Kisdencsi malomnál 3), a 
Szentm ihályhegyen, örtilos m ellett4), továbbá Ceralije 
községben (Szlavónia), Verőce s Pozsega megyékben 
(3734—1873. sz.)

Általában három —négy egyén társult, köztük néha 
egy-egy szökött katona, egyenruhában. Át-átrándultak Hor- 
vát-Szlavonországba is.5) Egyik nevezetes rablásuk volt Ce- 
raljében, hol heten Bátor Gyula bérlőt rabolták ki, 1200 
forintjától megfosztva. (2344—1873. sz.)

Az 1874. évben Prefeg Ferenc erdőőrt rabolták ki. 6) 
Gombán pedig Páskay nyugalmazott gazdatisztet.7) Kél 
rabló Sípos Vendel toponári lakost,8) Hang Antal keres
kedő t9 10 *), három  rabló Sütő Éva és özu. Szabó József né mer- 
nyei lakosokat Lapa pusztánál.19) Négy rabló Berger Márk 
nagyhárságyi lakost rabolta  k i.11) Ugyanezen évben Páskai 
Ferencet, Sípos Vendelnél, Hang Antalt is kirabolták. 
(752—1874; 1978—1874; 2313—1874. sz.) Kószáltak a so
mogyi betyárok ugyancsak 1874. év folyamán Zapasics 
szlavóniai község határában  is.

Bisztéri József és Ferenczi János zimányi lakosokat, 
kik sertéseket hajtottak, meggyilkolták.12) Egj'ébként pedig
1874. évben a m ájus havi nagygyűlésen a személy- és va
gyonbiztonságot tűrhető és jó  lábon állónak jelentette az 
az alispán; 1875. évben szintén.

1875. évben Karácsony József ráksi bírótól 294 fo
rin to t vettek el, György Márton töröcskei lakost pedig ki
rabolták, elvéve tőle 680 forin t pénzét és m arhalevelét.13) 
Szalai István  juhászt agyonlőtték, a kónyi lelkészt kirabol
ták, Tóth Miklós szennai lakosnál is já rla k .14)

1) 155—1873. sz.
2) 1352 — 1873. sz.
3) 4251—1873. sz.
*) 5348-1873. sz.
8) 3943-1893. sz.
«) 454 - 1874 sz,
b  752—1873. sz.
«) 1978—1873. sz.
9) 2313—1873. sz.

10) 4872-1873. sz.
>1) 7101—1873. sz
,s) 7821—1873. sz.
‘b  5335-1875. sz.
,4) 5827—1866. sz.
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1876-ban Hirsch H enrik szentm iklósi bérlőtől 1200 
forintot, aranyórát lánccal, hatlövetű revolvert, felső ru h á 
kat, két lovat, kocsit vittek el: a kocsiba befogtak és Ka
nizsa felé hajtottak. Rablás alatt kettő künn, az ajtó s 
ablakok előtt őrt állt s a bérlőt és hat cselédet a kastély 
alatt lévő pincébe zárták .1)

1877. évben Spitzer Ferenctől a zákányi erdőben dél
után 4 órakor négy rabló 43 forint pénzét elvette. Ketten 
torkon ragadták és egy pedig betömte a száját. írásaiból 
megtudták, hogy bíró, így szóltak hozzá: »Hát te vagy a 
bíró? Az apád Istenét! Eresszük neki! Menj haza és mondd 
meg a papnak, hogy legyen vacsora, m ert meglátogatjuk!* 
Azután, nyakon xogva, a földre terítették azzaf a megha
gyással, hogy vissza ne m erjen nézni. Rablók jártak : 
Schwarcz Cilinél, Nemesdéder * 2). A kőröshegyi kanász- 
bojtárt agyonverték.3) Cser Józseftől kocsit, lovat loptak 
a répási gazdaságból.4) Kismezser Mihály és Tóth János 
betyárok Kőröshegyen raboltak .5)

Nagyobbszabású fosztogatások Séta Pista felléptével,
1876. évben kezdődtek, ki a szegényebb embereket általá
ban kímélte s csak a vagyonosabbakat zsarolta s rabolta 
ki. Séta fellépte a megye összes falusi s pusztai lakosságá
nál nagy félelmet keltett, 4—5 tagból álló bandájával. Ran
dájának tagjait, aszerintj hogy Somogybán, Baranyában, 
vagy Szlavóniában járt, szám és személy szerint is változ
tatta.

Somogybán, m int az üldözésükre ide rendelt segély
csapatok beosztása is tanúsítja, főleg a déli részeken já r 
tak: a szigetvári, nagyatádi s részben a kaposvári já rások
ban. Hol innen, hol onnan jelentették a vidéken, hogy hol, 
merre jártak.

Gosztonyi szolgabíró jelentése szerint Séta P istát tá r
saival s bizonyos Bödő Erzsi nőszeméllyel a többek között 
a  ropolyi, zselickisfaludi erdőrengetegekben s a környék
beli, délre eső községekben látták kujtoro_gni.

Séta Pista is eleinte főleg disznók elhajtásával lopko
dott s jcésőbb tért át egyesek kirablására.

1) 8186-1876. sz.
2) 278—1877 sz.
3) 564—1877. sz.
h  1094-1877. sz.
5) 1892-1877. sz.

9*
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Somogybán ismeretes nagyobb rablásait Némelladon 
és Kutason  végezte. Az előbbi helyen Oszvald Péter plé
bánost fosztották ki.

November hóban, este 8 óra tájban a plébánia-lakás 
körül gyanús emberek ólálkodtak; a plébános ezt látva, az 
ablakot kinyitotta s megkérdő őket, hogy kik s m it akar
nak, de feleletet nem kapott, aztán alig néhány percre rá  a 
két rábló az udvari ablak előtt term ett s u tána puskatus
sal az ajtót beverve, pillanat alatt a szobában termettek 
a megrémült plébános előtt, kit m ielőtt a házbeli cselédeket 
bezárták, megkötöztek, pénzének kiadását követelték. A 
plébános m inden vonakodás nélkül odaadta 145 forint 
készpénzét, zsebóráját, két tajtékpipáját. Azután kutattak 
s midőn annak eredménye nem volt, kezdték a plébánost 
vallatni s közben súlyosan megverték, sebeket is ejtve 
ra jta . '/

H árom  órán  át dúltak a házban. E rablásban, a szi
getvári főszolgabíró jelentése szerint, Bödő Böske is részt 
vett, m int őr, két társával.

Kutason  a Juhász bandája által m ár egyszer kirabolt 
Krizsanics József 72 éves birtokosnál jelent meg Séta Pista 
négy társával. Hárm an, Sétával a szobába törtek, kettő 
pedig künn őrt állott. A bennlévők Krizsanicstól pénzt 
követeltek, midőn 40 forint 50 k ra jcárjá t aranyban elő
adta. még többet kívántak s m iután kívánságukat nem 
akarta, vagy nem tudta teljesíteni, megkötözték s kegyet
lenül megkínozták és egész családját megverték.

Elvittek: női aranyórát, többféle aranyékszert, Kri
zsanics duplacsövű puskáját.

A rablás 15 percig tartott, míg egyik kiszökött szol
gáló h írt adott a pandúroknak, m ire azonban ők a hely
színre értek, Sétáék a kisbajomi rezula irányában m ár el
távoztak. A községben a harangokat félreyerték, de ez 
hiábavalónak bizonyult.

E rablásnál is jelen volt Bödő Böske és Esze Ferkó- 
nak két nagybajom i rokona.

Hivatalos jelentés szerint a rablók között egy- magas, 
erős, 36—40 év körüli férfi volt »szépen cultivált bajusszal, 
nemes v o n áso k k a l. Ez egész bizonyosan Séta Pista, a ve
zérük volt.

M Somogy c. lap 1876. év 46. sz. és a hivatalos főszolgabírói jelentés.
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Séta Pistának B aranyában s Szlavóniában is nagy 
összeköttetései voltak, akikkel együtt követték el a rab lá
sokat.

Az ott hozzácsatlakozók közül leghíresebb s legfélel
metesebb Gyurkovics Lázó volt, ki D arócon és Kopácson 
mint községi csikós kezdte pályáját s különösen disznó
kat s lovakat lopott és pedig rendesen nagy tömegben. 
Gyilkolt is. Többször elfogták, de a börtönből mindig 
megszökött. Hogy mi módon, az az 5 titka volt.

A daróci bírónak, Boli Józsefnek, 200 kereszt gabo
náját felgyújtotta, m ásnap pedig m inden disznóját elhaj
totta. Dárdán, midőn Boli Jánosnak, Sétáék orgazdájának 
a házát, Séta ottlétekor a pandúrok m egrohanták, Gyur
kovics egyik pandúrt, Dinis Szávót agyonlőtte. Séta nem 
ezt, hanem a bandájának annyi ba jt okozó Josch Péter 
pandurkáplárt akarta Gyurkoviccsal agyonlövetni.

Séta P ista bandája Baranyában Rong Antal kisasz- 
szonyfai plébánost rabolta  ki, pénzt, aranytárgyakat s 
fegyvert víve el tő le .2)

Sétának B aranyában — akit tudunk — Boti János és 
felesége keői lakosok voltak orgazdái.

Séta Pista bandája valószínűleg innen vonult át Szla
vóniába, hol a banda — úgy látszik — szétvált. Esze Ferkó, 
Séta egyik társa, kedvesével, Atyim ov Perszávai, Eszék 
felé tartott, Séta pedig három  társával, m int látni fogjuk, 
Verőce (Horvát-Szlavonország) környékére vonult.

Eszét azután Eszéken fogta el a rendőrség, ami nehe
zen ment, m ert Esze revolverhez kapott s ellenállt, alig 
tudta 4—5 városi rendőr lefogni. Bottal, puskatussal ver
ték, kinek mi ham arjában kezébe került. Félig agyonverték. 
Megkötözése után a zsineget el akarta  rágni. Útközben a 
Dráván való átkelésnél a csónakot szeretőjével, Atyimov 
Perszávai együtt hintálták, em iatt egymáshoz kellett őket 
kötni s egy pandúrral tarta tn i őket, hogy a ladikot fel ne 
borítsák.

Esze D árdára való megérkezése u tán  egy óra múlva 
— minden bizonnyal az elszenvedett súlyos bántalm ak 
következtében — meghalt. Szeretőjét, Atyimov Perszát le
tartóztatták. Hogy mi lett a sorsa, nem tudjuk.

Séta Pista ezen események után Verőce megyébe hú 
zódott. Előtte e vidék, ahol korábban, míg nem csapott * *

11 Baranya m. levéltára 3927—1877. sz.
*j Baranya m. levéltára 2127—1877. sz.



fel betyárnak, ismeretes volt, Ernesztin pusztán szolgált 
társával, Böröcz Pállal, Magyar József és Nagy Ferenc 
álnév alatt. Egyiküknek a felesége is ott tartózkodott s így' 
bizonyára többször megfordultak erre. A m ostani átrán- 
dulás aztán vesztét okozta Sétának és társainak.

Igmándy Benedek szigetvári főszolgabíró, a kitűnő 
Hegyessy utóda, m ár jóideje nyom ában volt Séta bandá
jának, de az mindig kisiklott az elfogatás elől. Most aztán 
kelepcébe került.

1877 február 24-én Igmándy a következő táviratot 
küldte Csépán alispánhoz: »Egy szlavóniai ember van, 
rablók helyét m egmutatni ígérkezik. Kérek táviratilag 
pénzt utalványozni, Szlavóniába fuvarokra, 10 katona hat 
napi élelmezésére, a velük küldendő parancsnoknak 3 fo
rin t napidíj at.«

Csépán alispán táviratilag a következőkben válaszolt.' 
»A katonák szám ára szükséges pénz általam utalványoz- 
tatik. Kérem, előlegezzen, írja  meg, mennyi, azonnal kül
döm. «

Ezután Igmándy 1877 m ájus hó G-án id. Hegyessy 
Kálmán, Koharics Ferenc megyebizottsági tagok kíséreté
ben, hat pandúr és 44-ik gyalogezredbeli katonákkal Ve
rőcére m ent s onnan ezen átrándulását m ásnap az al
ispánnak megtáviratozta.

Igm ándyt Verőcén m ár várta embere s bejelentette, 
hogy Séta rablóvezért, Sótonyi Györgyöt, Lacza János és 
Tóth István  társaival a Verőce mellett levő, Lippe herceg 
tulajdonát képező Branyevina  m ajorba csalták s az éjét 
ott fogják tölteni. Elfogatásuk bizonyosra vehető.

Hogy az emberek életét lehetőleg kíméljék, Igmándy 
jó adag m ákonyi rendelt Sétáék számára, hogy azt az 
illető bizalmi egyén italukba keverje. A m ákonyi fekete 
kávéban — amit Séta nagyon szeretett — meg is itták, de 
nem volt megfelelő hatása. Midőn a banda tagjai aludni 
mentek, annyira izgatta őket a kávé s hozzá a bor, hogy 
nem tudtak elaludni.1)

Igmándy főszolgabírónak jelentése s egy másik tudó
sítás szerin t2) az elfogatásnak a következők a részletei: 
Igm ándynál Hódosi István branyevinai kocsis m ájus 6-án 
este 10 ó rakor a verőcei vendéglőben megjelent s tudatta, 
hogy Séta több társaival az említett m ajorban lévő, két *)

*) Somogy 1877. május 15. sz. 
*} Somogy 1877. május 15. sz.
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lóra berendezett üres m énistállóban lefeküdt, m ire Ig- 
mándy 11 emberével kocsira ült; Branyevine m ajor köze
lében azonban a kocsikról leszállván, a m ajorhoz gyalogo
san ment el, itt azután a tér és helyiség szemügyrevétele 
után embereit a legjobb belátása szerint elhelyezte, illető
leg saját elfoglalandó helyét mindegyiknek hirtelen kije
lölte. Minthogy azonban a rablók egyszerre való megro- 
hanása célszerűnek nem mutatkozott, Baliga nevű pan
dúrral az istálló ajta ját a rab lókra kivülről rázáratta , akik 
is a zörgésre felébredvén, nyom ban az ajtónak rohantak, 
s miután m ár azt zárva találták, az ablakon át a künle- 
vőkre egy lövést tettek, m it is ezek azonnal viszonoztak. 
Séta, az ajtó bezárását hallva, dühöngeni kezdett. Minden 
szava kihallatszott: Töltsétek! — kiáltott.

A kölcsönös tüzelés mind erősebbé válván, Igmándy 
attól tartott, hogy a töltények elfogytával a rablók elme
nekülhetnek. Ezt megakadályozandó, Verőcéről négy csen
dőrt hozatott, később pedig, két alkalommal, még 16 hon
védet. Ekként az egész tér elfoglalva, illetőleg búvóhelyük 
kellőleg körülfogva lévén, a rablók elillanása lehetetlenné 
vált.

A kölcsönös tüzelés folyton tarto tt a beálló szurok
sötétségben is, éjfél utánig, de eredménytelenül. Ezalatt 
Igmándy emberei 116, a csendőrök s honvédek pedig m int
egy 200 lövést tettek.

Séta és társai az istállóablakon céltalanul lövöldöztek 
a levegőbe, m ert az ablak oly m agasan volt a földtől, hogy 
csak úgy tudtak kilőni, ha  egyik a lövőt felemelte; az os
tromlók pedig az ablakon lőttek be.

E tűzharcban egy alkalommal Séta Pista, valószínű
leg menekülési szándékból, az ajtót kissé kinyitotta, m ikor 
is az ostromlók egyikének a golyója tenyerén keresztül 
hatolt.

Közben Igmándy a rablókat többször felszólította, 
hogy adják meg magukat, ezek azonban erősen tarto tták  
helyüket s önkéntes lefegyverzésről tudni sem akartak 
mindaddig, míg Igmándy reggel 5 ó rakor az istálló pad
lásán lyukat nem furatolt. A padlásra egy csendőrt küldött, 
ki ott a téglákat felszedte s a deszkát átfúrta  és azon 
keresztül a betyárokra lövöldözött. Ez annyira megzavarta 
őket, hogy Tóth István, m ajd utána Lacza János betyárok, 
fegyverüket előre kidobván s onnan puszta kézzel kijőve, 
magukat megadták, de Séta és Sótonyi ezután is egy fél
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óráig folyvást lövöldöztek. Csak m ikor m ár több lyukat 
vágtak a padláson s így onnan is sűrűbben tüzeltek, vesz- 
tétték el ezek is rem ényüket a meneküléshez.

Ekkor Séta P ista egyetlen töltésével, ami még nála 
volt, szívenlőtte m agát s meghalt, Sótonyi pedig, előbb em
lített társai példájára, magát megadta s ezzel a tusának 
vége szakadt.

A. m agukat megadóknak nemcsak fegyverüket kellett 
kidobniok^ hanem  levetkőzve jönni az ajtóhoz. Séta Pistá
nál azt a puskát találták, melyet Kutason Krizsanicstól 
rabolt el.

Igmándy egész éjjel az ostrom lók között tartózkodott 
s osztogatta parancsait.

Séta Pista személyazonosságát a verőcei járásbíróság 
állapította meg. Ruháit, fegyvereit a szigetvári főszolga- 
bíróságnak szolgáltatták át, Sótonyit pedig vizsgálat alá 
fogták.1)

Mindezek után Igmándy a rablók kézrekerítésénél se
gédkezet nyújto tt egyéneknek érdemük szerint pénzbeli 
jutalm akat javasolt az alispánnál * 2)

Igmándy a verőcei járásbíróságot felkérte, hogy Séta 
tárgyait és Sótonyit négy pandúrral szállíttassa Szigetvárra.

Miután a m agukat megadott Tóth Ferkót és Lacza 
Jánost Igmándy a verőcei alispáni hivatalban kihallgatta 
s kitűnt, hogy ezek Szlavóniában és Baranyában követték 
el bűnös tetteiket, őket átadta a verőcemegyei alispánnak. 
A vonatkozó többi iratokat, melyek a további eljárást tár
ták volna fel* m int pld. Séta P ista holttestének eltemetését, 
társainak  további sorsát, stb. a somogyi s baranyai levél
tá rban  nem találtam . A néphagyom ány szerint Séta Pistát 
a verőcei temetőben, illetőleg m int öngyilkost, annak á r
kában hántolták el, ami teljesen valószínű, m ert annak 
határában  lévő m ajorban lőtte magát agyon."

A branyevinai m ajorban léfolyt küzdelemről fenn
m arad t nóták is azt bizonyítják, hogy Séta Pista ezen a 
vidéken já rt s Verőce város körül történt vele baj s Verő
cén temették el.

*) Igmándyval id. Hegyessy Kálmán és Koharics Ferenc azért mentek 
el, hogy ha esetleg megsebesülne, gondoskodjanak róla. Ezen emberbaráti sze
retet — írja jelentésében Igmándy — teljes elismerést érdemel, annyival is in
kább, mert a tusa kezdetével még lőtávolságban is időztek.

2J Hódossy Istvánnak 500 frt, egy verőczei hivatalnoknak 100 frt s a 
foglárok s csendőröknek, katonáknak 3—10 frt jutalmat adtak.
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Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy,
Séta Pista m ondd meg nekem , hová mégy ? 
Elmegyek a verőcei csárdába,
Leiszom a bűnöm pünkösd napjára.

Harangoznak Verőcén m ár hajnalban,
Séta Pistát kihozták az udvarra. 
Imádkozzál Séta Pista csendesen,
Szuntig Márton pödri bajszát hegyesen. *)

Verőcei tem etőnek sáncai,
Ott nyugosznak Séta Pista hamvai. 
Arra megy a Bödő Böske sétálni,
Séta Pista sírhalmán imádkozni.

*) Szuntig Márton börtönőr volt. E verset elmondta Pál István 88 éves 
viszi földműves. Gyűjtötte Nádorffy Lajos kántortanftó.
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A betyárvilág utolsó fellobbanásai az 
1877— 1890. évek között.

Somogybán Séta Pistával a somogyi szárm azású be
tyárvezérek sora voltaképpen befejeződött. Ö u tána m ár 
csak az itt-ott feltünedező betyáralakulatoknál hírnévre 
egyik vezető sem tett szert. Ezek nem voltak eléggé meg
szervezve. Összeverődtek; egyideig fosztogattak, raboltak, 
azután — lia el nem fogták őket —, eltűntek.

Egyébként a közbiztonsági viszonyok is javultak. A 
nagyterjedelmű erdők kisebbedtek, a megyei utak száma, 
lassankint ugyan, de fokozatosan emelkedett, a vasutak is 
is kezdték behálózni a megyét s a m últ század 80-as évei
ben m ár életbe lépett a katonailag szervezett csendőrség, 
mely az ilyen közveszélyes alakok tevékenységének gyor
san véget tudott vetni.

Természetes, hogy a »fegyveres csavargók« azonnal 
nem tűntek el, sőt némely évben m intha régi erősségükben 
keltek volna életre, de fokozatosan m indinkább kezdtek 
ritkulni, m ert foglalkozásuk m ár mind több-több akadály
ba ütközött s annak eredményét kilátástalannak érezték.

A közönség, a nép m ár nem volt annyi erőszakosság
nak s félelemnek kitéve, m int azelőtt.

A közbiztonság javulása következtében a rögtönítélő 
bíróság elé való állítások gyér ültek. A felfogás is enyhült 
arra nézve, hogy mely bűntettek után utaltassanak a bű 
nösök a bírósághoz. Egy 1883. évi 8020—1883. sz. bel
ügyminiszteri rendelet figyelmeztette is a bíróságot, hogy 
rögtönítélő bíráskodás elé csak olyan egyének állíttassa
nak, akiknél annak valódi szüksége fennforog, nem úgy, 
mint egyidőben, midőn orgazdák s a betyároknak bizo
nyos mértékű segítségét, kiszolgálást nyújtó egyének jó 
részét az osztrák cs. kir. katonai rögtönítélő bíróság h a 
lálra ítélte.

Az 1878—79. években kisebb fosztogatásokról van tu
domásunk, itt-ott útonállás alakjában. Pl. Takács Ferenc



140

m olványi lakostól h a t puskás ember élelmiszert tolvajolt. *) 
A Lengyeltótihoz tartozó Ida puesztán  két rabló egy ala
csony, szép, pirosképü nőszeméllyel jelent meg, de csak 
vacsorát k ívántak.* 2)

A répási erdőben egy őrei embert rabollak ki. 3)
Zselicszentpál és Simonfa között Bocsor Jánost és 

Schvarzenbergert rabolták k i.4)
1880. évben a február havi megyebizottsági ülésen 

az alispáni jelentés szerint » . . .  a személy- és vagyonbiz
tonság állapota oly kedvező volt, hogy kisebbszerű tolvaj- 
lások esetei is csak ritkán  m erültek fel.«

1881. évben m intha újraéledt volna a betyárélet. Sa
vanyú Józsi bandája által a zalamegyei Csabrendeken 
elkövetett rablási kísérlet után. Somogy megye csaknem 
m inden részéből egyes kószáló betyárok különösen pénz-, 
étel- s ita lért való beizengetéseket sűrűn jeleztek a hatósá
gokhoz, hogy azok s a velük járó rém hírek a közbiztonság 
őreit is aggodalomba ejtették, azért az alispán minden já 
rásban  4—4 pandurl rendelt a nyomozó l'őcsendbiztos 
mellé.

A hírek  túlzottak voltak, aminek a zsarolók erős üldö
zésével véget vetettek.5)

Ez évben a turbéki szőlőhegyen  egy erdőbirtokos la
kásába éjjel betörtek, kirabolták s élet is esett áldozatul. 
Az igal-bonnyai ütköző határnál négy fegyveres ember a 
postát megtámadta. Három  bekormozott arcú^ szűrös, ga
tyás ember, kiknél balta is volt, megtámadta a katonát, 
kinek fegyvere nem sülvén el, a rablók megkötözték s egy 
putriba bezárták, ahonnan kiszabadulva, tett jelentést. 
(3212—1880. sz.) — Nemesdéden Balog Im re  m olnárt s 
gazdaasszonyát gyilkolták meg s rabolták ki. Ezüst órát, 
láncot, két arany fejesgyűrűt, aranvpénzeket vittek el. 
(10718—1880. sz.)

Strublics János szuloki lakoshoz is éjjel törtek be, 
őt és feleségét összeverték s 140 forintjukat elrabolták. 
Azután az asztalhoz ültek: s hajnali 3.óráig ittak. A lárm ára 
a szomszédos présházban lakó Molnár Jánosné kiment 
s őt a rablók rögtön agyonlőtték.6)

>1 3426—1878. sz.
8135- 1878. sz.

3) 5624-1878, sz.
4) 3198—1879. sz.
5) Somogy m 1881. évi közgyűlésén az alispán jelentése.
6j 8901—1881. sz.
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A darányi vasútállomási vendéglőben Schvarzenberg 
vendéglőst és családját halálos fenyegetőzések között kény
szerítették, hogy pénzét adja elő. A vendéglős fejét be
verték. sógornőjének pedig karjá t törték e l.1)

Babócsán két rablót a pandúrok üldözőbe vettek. 
Egyiket lelőtték, a másik, látva^ hogy nem m enekülhet — 
ezen szavakkal: »Élve nem fogtok el, ku tyák!« — agyon
lőtte magát. Az egyik Koppány nevezetű volt.

1882. évben a belegi bérlőt négy fegyveres rabló * 2), 
Varga Andrást és nejét a ropolyi erdőben több fegyveres 
rabló rabolta ki.3)

1883. évben Sárközi Ferenc fiadi molnárt három  rabió 
meggyilkolta.4) Stern Ádám somogyluri lakost és nejét 
négy rabló összeverte s 700 forin tját elvette.5)

1884—1886. években semmi említésre méltó eset nem 
történt olyán, mely a betyárélet kilengéseinek bélyegét vi
selte volna magán.

A híres betyárbandák legutolsója Somogybán Oroszlán 
Pali vezérlete alatt szerepelt.

Csodálkoznunk kell azon. hogyan vállalkozhatott még 
ezen időben is, a közlekedési eszközök kifejlődése, a köz- 
igazgatási apparátus és a csendőrség kitűnő szervezettsége 
mellett, állándó jellegű rablóbanda alakítására s azzal több 
vármegye egyes részének bekalandozására.

Oroszlán Pali valószínűleg nem tudta, hogy azon idő 
alatt, amíg ő 15 éven át az illavai fegyházban sínylődött, 
a világ közbiztonság tekintetében is sokat haladt.

Mint feltételes szabadságra engedett egyén, K ishartáról 
két társával megszökve, a somogyi származású Szántó Ist
ván révén Somogy megyébe is átjött, ahol azelőtt még 
sohasem járt, itt a megye nyugati és déli részén hozzá
fogott a sorazatos rablásokhoz.

De ezt megelőzőleg Tolna s Zala megyékben járt. So
mogybán, ahol megjelent, a korcsm ákat kivéve,, m indenütt 
rabolt. Kezdte D rukker JánoSj Klein Jakab és Boskovics 
Mátyásnál, a segesdi erdőben, hol 1887 augusztus 16-án 
Oroszlán Pál Szántó Istvánnal a szembejövő első kocsi elé 
állt. Renkó Kálmán pedig revolverét Boskovicsnak sze

J) Somogy 1881. XVII. évf. 48. sz.
2) 9011—1862 sz.
3) 11 472—1882. sz.
*) 4913-1883. sz.
5) 12.672-1883. sz.
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gezve, ennek pénzét vette el. Oroszlán Pali Klein Jakabtól 
rabolt 25 forintot s zsebóráját ezen kijelentéssel: »Életetek 
nem kell, csak a pénzetek!* Az engedelmeskedőkkel szem
ben erőszakot nem alkalmaztak. 9

M authner Alberthez Berzencén augusztus 24-én este 
9 'órakor állítottak be s pénzt követeltek. Oroszlán künn 
őrt állott, azonban társai hívására bement M authner la
kásába, mivel társai vele német nyelven társalogni nem 
tudtak s őtolmácsolta azon közös szándékukat, hogy 
pénzt akarnak. * 2 3J

Berzencén Rácz József erdőst az erdőbe való kime
nésre kényszerítették s ott agyonlőtték, nehogy elárulja 
őket.

Ugyancsak augusztus 24-én Gyékényesen lakó Ungár 
Hermannál raboltak. a)

Gvékényesről ismét Zalába csaplak át, m ert szeptem
ber 5-én m ár Rédicsen találjuk őket, ahol Pokomándy  
plébánost rabolták ki. A plébánost u jjainak összeekötözé- 
sével fenyegetve, pénze átadására kényszerítették. Oroszlán 
Pali Pokom ándyt fejbe is ü tö lte .4)

Déli irányba tartva, ugyanazon nap Vizlendvay Sán
dor dusnoki birtokost zsarolták. Levelet adtak át, melyben 
pénzt követeltek.

Végh Sándor m ernyei lakosnál alkonyattájban az ud
varba behatoltak, a háziakat egy helyre hajtották, őlőle 
meg életveszélyes fenyegetésekkel követelték pénzét, amit 
meg is kap tak .5)

Oroszlán Pali bandájának egy különítménye Kapos
várra  is bemerészkedett.

Egy délután, hetivásár alkalmával, egy falusi polgár 
em bernek kocsiját s lovait akarta  ellopni a Teleki-utca leg
végén lévő egyik korcsm a elől. A lovakat gyorsan felkan- 
lározták s a kocsira felugorva, a lovak közé váglak s a 
vasúti sorompó irányába hajtottak.

9  Kaposvári Kir. Törvényszék 1889. évi február 18—22-én tartott ülés 
jegyzőkönyvéből.

2) Kaposvári Kir. Törvényszék 1889 évi február 18-22 én tartott ülés 
jegyzők önyvéből.

3) Kaposvári Kir. Törvényszék 1889. évi február 18—22-én tartott ülés 
jegyzőkönyvéből

4) Kaposvári Kir. Törvényszék 1889. évi február 18—22-én tartott ülés 
jegyzőkönyvéből.

5j  Kaposvári Kir. Törvényszék 1889. évi február 18—22-én tartott ülés 
jegyzőkönyvéből.
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A kocsi zörgésére a korcsm ában iddogáló gazda fi
gyelmessé vált, kiszaladt, s látva, hogy az ő lovait s ko
csiját viszik, kiabálni kezdett. A vasúti ő r a lá rm ára  a lo
vak előtt a sorom pót leeresztette, m ire a két betyár a ko
csijáról leugrott s a m alom árok partja  felé menekült, az
után pedig az Iszák-domb irányába tartott.

A nép kezdte üldözni őket. A betyárok revolverlövé
sekkel igyekeztek az üldözőket visszatartani, m ajd egy 
árokba húzódtak s onnan lövöldöztek.

Nemsokára a rendőrség néhány tagja is a helyszínen 
termett, Lutor rendőrbiztos vezetése alatt s hosszadalmas 
golyóváltás u tán az egyik betyárt lelőtte.

E két betyár az Oroszlán Pali bandájához tartozó 
Renkó Kálmán és Szántó István lehetett. Egyikük itt esett 
el. a másikat a banda elfogása alkalmával a csendőrség 
lőtte agyon. Ezt onnan következtetem, m ert a bíróság 
előtt egyik sem szerepelt, m int vádlott, holott a banda 
többi tagja oda került. E rről bővebben m ajd Oroszlán 
Pali életrajzánál lesz szó.

Elfogatásukra a belügyminiszter 600—1000 forint ju 
talmat tűzött k i .*)

Ezen eseményekkel kapcsolatban írta  a »Somogy« c. 
lap, hogy: »..'. a félelem, izgatottság még mindig t a r t . . .  
a fegyveres rablók (Oroszlán Paliék) sikertelen üldöése 
hetek óta t a r t __ rabolnak, utasokat kifosztanak. Ma ne
héz volna határozottan m egm ondani hogy hány rabló 
csapat s micsoda vidéken fenyegeti folytonosan a közbiz
tonságot, midőn bőven term ett a föld s a m unka mellett
elég kenyere lehet m inden szegénynek__  m intha Sobri-
kort érnénk újra.«

Ezek után még csak azt említjük meg, hogy 1888. évi 
február 18-án három  rabló a m iklósi plébánost, Schőn  
Józsefet rabolta ki, gyalázkodás, károm kodások, kínzások 
között. Elfogták őket Szilágyi István, Sós István  és Tóth  
István személyében. A házbeliek lárm át csaptak, a falu 
népe összeszaladt, de gyáván viselkedett. A rablók házuk 
előtt szinte sétálva mentek végig, nem m ertek hozzájuk 
nyúlni.* 2)

Ezek után még a 90-es évek elején is előfordultak 
szórványosan zsarolások, rablások, de ezek voltaképpen 
m ár nem a betyárélet sarjadzásai voltak.

j) 1882. XXtlI. évi. 39 sz.
2) Somogy 1888. február 28 XXIV. évf. 9. sz,
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A betyárok szervezete, rablásaik rendszere.

Hogy kikből váltak betyárok, azzal m ár elég bőven 
foglalkoztunk; összeverődésük. szervezésük m ódját azon
ban csak érintettük.

Néha véletlenül jutott valaki a betyáralakulatba, 
mint bizonyos kényszerítő okból világgá m ent legény; be
léjük botlott s egyszerűen felcsapott betyárnak. Némelye
ket a betyárvezér neve, tekintélye vonzotta közibük. Leg
többször azonban a rossz úton járó, lelkileg rokon s ezen 
életre vágyó egyének álltak össze, maguk köré verbuválva 
egyes, kiszemelt egyéneket, míg aztán egy 4—5 tagból álló 
csoportot alkottak, melyet »bandának« neveztek el. Volt 
eset, hogy valaki vágyott közibük és nem vették be. Kép
zelet szüleménye az az állítás, amit egyes írók elbeszélé
seikben említenek, hogy a neves betyárvezéreknek egész 
csapatuk volt. Egy-egy bandában m ár hét-nyolc is sok volt.

Az egy bandába kötődött betyárnak ebben meg kellett 
maradnia; a betyáréletből való kiválását társai általában 
árulásnak tekintették.1) Ha egy-egybandában 6—7-nél töb
ben voltak, két tagozatra oszlottak. Megtörtént, hogy egyik 
a megye egyik, a másik a megye másik részén já rt; esetleg 
más megyében, vagy Horvát-Szlavonországban. A nép hie
delme az egyes bandába töm örült betyárok, zsiványok szá
mát, különösen ha cselekedeteikről csak hallott, a legtöbb 
szőr nagyította.

Jól emlékszem arra, hogy gyermekkoromban, ha a 
nép betyárokról beszélt, azok számát rendesen sokra tette. 
Merész tetteikhez nagyobb számú em bert képzeltek s ha 
biztosan nem tudták, hogy mennyi, többnyire 12 személy
ből állónak vették. 2) A valóságban pedig a betyárok a leg
több esetben négyen-öten társultak egy bandába. *)

*) Homokszentgyörgyön Patkó 3 társával a kasznárhoz szállt. Midón az 
őrtálló betyár az udvarban levó legénytől megtudta, hogy ő a kasznár kocsisa, 
felsóhajtott: „Hej, ha én még egyszer szabad állásba juthatnék, a világ senki 
fiával nem cserélnék."

s) Ennek magyarázatát az egész világon elterjedt s még mindig szereplő 
számokban (3, 7) gondolom, mely a 3-as alapszámból annak többszörösét: 
6—9—12—99 stb. szeresére, ez esetben négyszeresére emelte.

10
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A bandában egy a vezérszerepet vitte, a többi »legény« 
volt. A vezérnek külön elnevezése nem volt. A betyárok 
egy része, m int m ár említettük, álnevet viselt. Részben az 
illető m aga választotta., részben társai ruházták rá. A híres 
betyárok közül Sobrinak eredeti npve Pap, a Patkó test
véreké Tóth, Séta Pistáé Kis, Kutyásié Leopold, Prósza 
Jancsié Gál, Nadrág Ferkéé Molnár, Récze Antalé Sótonyi, 
Bivál Pálé Kenyeres, Kása Józsefé Szili, stb. Némelyiknek 
két mellékneve is volt. Sobri elrendelte, hogy bandája tag
jainak csak álnevet szabad viseln i.1) Az igazi nevet el sem 
szabadott árulni. A kevésbbé híres betyárok rendes neve 
így örökre titokban m aradt. Igazi nevüket azért nem áru l
ták el, m ert nem akarták  szüleiket, testvéreiket s közelebbi 
rokonaikat foglalkozásukkal szégyenbe, gyalázatba hozni; 
m ásrészt meg számítva arra , Rogy ha visszajuthatnak a 
becsületes emberek sorába, ne tudja mindenki, hogy ha 
fogságban voltak, a vármegye kezén is megfordultak. Az 
álnevek egy része az illető egyéniségének jellemző, vagy 
kirívó testi, lelki tulajdonságaival s külső megjelenésével 
állt kapcsolatban. Mint például Sobri társainál: Czifra, 
Kalarábi, H atlábú; továbbá más bandákkban: Szép (csú
nya volt), Csikal (csiklandós volt), Banyó (balkezes volt), 
stb.

A betyárok a zsarolást, rablást s lopást fegyvei'rel ke
zükben, kevés számmal is végre tudták hajtani, akár fé
nyes nappal is és akár az egész falu láttára  akkor is, 
hu a községben puskás emberek voltak; feltéve, hogy a 
községben nem állomásoztak pandúrok, csendőrök, avagy 
üldözésükre kirendelt katonaság. Nagyon jól tudták a be
tyárok, hogy a néhány falusi puskás ember s a nép tömege 
nem m eri őket megtámadni, még védekezni sem m er elle
nük. H iába is lett volna, m ert még ha elfogják s leverik 
is a betyárokat, nem nyernek vele, az bosszulatlan nem 
m arád ; ha m indjárt nem, akkor hetek múlva: a betyárok 
felgyejtották volna házaikat, term ényeiket s egyeseket ta
lán agyonlőttek volna.

Nem le tt volna több tekintetben célszerű, ha a be
tyárok ennél többen állanak egy bandában. Nehezebben 
helyezkedhettek volna el, egyes szállásoknál, bajos lett 
volna az élelmezés, az érintkezés, az egyetértés s a vezérek 
által való fegyelmezés. A kezdő betyárok rendesen ketten 
vagy hárm an álltak össze.

.*) Eötvös Károly munkái XII. k, 5. 1.
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A hivatalos jelentések adatai szerint a különböző idők
ben alakult betyárbandák közül a legtöbb négyből, azután 
háromból és kettőből állt. ö t, vagy hat tagból m ár ritkán 
verődött össze; ha ez előfordult, az bizonyos esetekre, na- 
gyobbszabású, előre kitervezett rab lásra  szólt, melynek 
megtörténte u tán egy része kivált. A magja, a törzse ezek
nek is csak 3—4 volt.

Egyes híresebb betyárvezéreknek rablőterületük csak
nem minden környékén voltak «legényeik* s más pásztor
világból való bűntársaik  és pedig nemcsak Somogybán, h a 
nem a szomszédos megyékben, sőt Horvát-Szlavonország- 
ban is. A szilárd összetartású bandák esetről-esetre gyüle
kezőt rendeltek egy m eghatározott helyre, ahová ilyen sze- 
gődményes-féle félbetyárok felvonultak, ketten—hárm an, 
vagy többen is. Ezek az alkalmi betyárok, m int egy öreg 
juhász mondta, nem voltak »gyelesek«, »kinevezettek«, 
vagyis rendesek. A rablást ezekkel együtt a rendes betyá
rok elvégezték s az alkalmilag csatlakozók szépen haza 
mentek foglalkozásukhoz, m intha m it sem tettek volna.

Ha üldözték a betyárokat s együtt nem tarthattak , 
egyszerűen szétugrottak különböző helyekre és pedig mesz- 
szebb vidékre, esetleg más megyébe, hol bizalmasaikhoz 
kopogtattak be, akik őket ellátták, rejtegették, míg aztán 
ismét összeszállingóztak s folytatták életmódjukat.

Egyes, lazább összetételű betyárbandák télen több
nyire elszéledtek, különösen akkor, ha  nagyobb s állandó 
hó fedte a földet, m ert a mezőkön, erdőkön, a hóban észre
vehető csapájuk után követhették volna őket a hatóság 
emberei. Ilyenkor levetették duhajos, betyáros ruháikátj 
egyszerű cseléd-, vagy »pógáros«-ruhát öltve m agukra, m a
jorokban, tanyákon, ismerősökhöz, főleg pásztorokhoz ál
lítottak be s ott m int béres, bojtár, illeszkedtek be a m un
kakörbe. Ezeken a helyeken néha pandúrok s csendőrök 
kutattak utánuk s m egtörtént az a tréfás esetN hogy ezek 
éppen az illető betyárral beszéltek, akit kerestek; kérde
zősködtek tőle anélkül, hogy rájöttek volna. Ez persze 
megtévesztette őket, m ert há t bizony — az ő bemondása 
szerint — olyan nevű ember ott nem tartózkodott, m int 
amilyen nevű után kutatnak. Tavasszal aztán ezek a lap
pangók újból bevonultak a bandához, illetőleg összeálltak.

A magánosán zalámboló úgynevezett »menősöknek«v 
»járkálóknak« nem volt fegyverük. Némelyik erős pásztor
botot, bunkósbotot, végén erős vasheggyel ellátva, mások

10*
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baltái hordtak magukkal. E prim itív fegyverhez szabták 
azután fellépésüket: erdősöknél, csőszöknél, pásztoroknál, 
a faluvégi embereknél, esetleg gazdatisztáeknél jelenvén 
meg, vagy néha késő este zörgettek be ételneműért s kevés 
pénzért. Ezeket megkapva, tovább álltak.

A kezdő betyárok mindegyike nem volt eleinte fegy
verrel ellátva, m ert a bandában, ahová beálltak, ham ar
jában  nem tudtak nekik puskát, pisztolyt juttatni. Később, 
a rablásoknál, természetesen, szereztek nekik. Azonkívül 
némelyik régi baltájától sem tudott megválni, azért azt is 
magával hordta.

A betyárok fegyvereiket nem vásárolták, hanom azo
kat jogtalan úton szerezték. Ahol raboltak, ott első dolguk 
volt a puskát, pisztolyt, puskaport, golyókat magukhoz 
venni. Főleg földbirtokosoktól, bérlőktől, erdősöktől, lel
készektől tudták ily módon a fegyvereket megszerezni, 
A puskaport néha ismerőseik által vásároltatták. Az el
fogott betyároknál rendesen kiderült, hogy a fegj’vert kitől 
rabolták el. A fegyverek használatába, m int rablásaik s. 
hatósági emberekkel, pandúrokkal, csendőrökkel való h a r
caik tanúsítják, eléggé betanultak. Hogy hol, mikor, mi 
módon, a rra  adataink nincsenek. Csak egy helyről érke
zett a hatóságtól olyan jelentés, hogy a betyárok az egyik 
csárdából tovább menve, lövési gyakorlatokat végeztek.

A betyárok Somogybán, de egész Dunántúlon is, rend
szerint gyalog jártak , nem lovon, vagy saját kocsijukon, 
m int az Alföldön. Alföldön az úgynevezett futóbetyárok 
lovakon és pedig sallangós szerszámú paripákon, vagy 
kis szekereken száguldottak. A kis szekerek dereka tele 
volt töltött puskákkal, hogy ezekkel üldözőiket távol tart
sák. A somogyi betyárok, ha  messzire kellett menniökj 
kocsit rendeltek, vagy foglaltak le az uradalm aknál, gazda
tiszteknél, vagy más, fogattal biró egyénnél. Rendelkezé
seiknél ellentmondást nem tűrtek. Néha az útban^ vagy 
m unkaközben talált kocsit vették igénybe. Ilyen, rendesen 
szorult helyzetükben, nem válogattak: akárm ilyen rossz 
gebe által húzott kocsira is felkukorodtak. még a pántlikás 
zsidó egyfogatú kocsijára is, avagy a széna- vagy kukorica
szárral m ár m egrakott kocsiról e dolgokat lehányatták s 
a gazdát kényszerítették, hogy vigye őket a meghatározott 
helyre. Lovas, gyékénnyel boríto tt sátoros kocsikon jártak,, 
melyeket a pásztorok bocsátottak rendelkezésükre. E ko
csik a pásztorok tulajdonai voltak.
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látni fogjuk, lovasbetyárokat is említ, de Somogybán, sőt 
egész Dunántúlon, ilyenek állalában nem vo’ltak. Egyetlen 
esetet találtam, melyben egy betyárbandának saját kocsijai, 
lovai voltak: a Mészáros Palié ( í  860-ig szerepeitek) s eze
ken jártak , egyszerre mindig messze u tat téve s egy banda 
is volt, melynek egyik tagja véletlenül lovon já rt társai kö
zött. A megyében a községek egymáshoz elég közel feksze
nek s így gyalogosan is elég könnyen elérhetők; ha a be
tyárok messzebb akartak menni, vagy menekülniük kel
lett, kocsit mindig tudtak szerezni; az erdőbe m enekülés
nél, vagy az erdő mélyében való tartózkodásnál meg csak 
teher lett volna a lő.

Az alföldi betyár helyzete egészen más volt. Ott mesz- 
szeeső helyeken, tágas pusztákon kellett a betyárnak szá
guldoznia, amit ló nélkül csak nagy fáradalm ak után lehe
tett volna elérni s nem volt annyi védelmet nyújtó hegy, 
völgy, erdő, m int Somogybán; ott el kellett érni a falukat, 
tanyákat, messzeeső búvóhelyeket, hogy kellően védekez
hessenek.

A somogyi betyárok tolvajlásaiknál, rablásaiknál a 
legtöbbször tervszerűen, kiszámítottan jártak  el. Kikém
leltették, vagy a bandán kívül álló ismerősöket, cim borákat 
kikérdezték a körülm ényekről s m ikor legalkalm asabbnak 
találták az időt, megjelentek az illetőnél. A velük össze
köttetésben álló pásztorokat, cselédeket megkérdezték, 
hogy milyen ember az uraságjuk, vagy gazdatisztjük: jó-e, 
vagy rossz, hogy bánik velük. Ha jó embernek m ondták, 
néha megkímélték, de ha kedvezőtlenül nyilatkoztak róla, 
betörtek hozzá, kirabolták s ha az illető ellenkezett, meg 
is verték, vagy kínozták, figyelmeztetve egyúttal az illetőt, 
hogy jövőre jól bánjon az alattvalóival. Néha maguk, a 
megrövidítettnek tartott, vagy haragos cselédek lovalták fel 
a betyárokat egyesek kirablására. Nem egyszer bosszúból 
raboltak ki egyeseket. De az is m eg tö rtén j hogy m inden 
közelebbi tájékozódás nélkül rontottak be valahová, eset
leg a szükség kényszerítette őket. Rabolni azokhoz mentek, 
akiktől volt m it elvinni. Nemcsak földesurakhoz, papság
hoz s kereskedőkhöz, stb. állítottak be, hanem  cselédekhez, 
bojtárokhoz is, akiktől disznókat, ruhafélét s ha  pénz voít, 
azt is elrabolták.

Rablásaikat a nap délutáni szakától kezdve, különböző 
időpontban végezték. A családoknál főleg a szürkület be
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állta után, este 10—11 óráig. A lovakat s disznókat késő 
éjjel és kora hajnalban  hajto tták  el. A m arhákat, juhokat 
gyakran a legelőről nappal hajtották el, a pásztor szeme- 
láttára. A vásározókat hazatértükkor rabolták ki.

A nyiltabb, tisztásabb helyeken híd alá bújtak, az 
erdőkben pedig fák mögé húzódva rontottak a kocsin 
hazatérő vásározó iparosokra. Az egymás után jövő kocsi
kat sorba megállították, a rajtuk  ülők pénzét elszedték s 
portékájukat, ami kedvükre való volt, megvámolták. Pél
dául szűröket, csizmákat, kalapokat s egyéb ruhafélét és 
értékesebb, finomabb anyagot választottak ki maguknak. 
Női ruhafélékből fej- s vállkendőket és szoknyának való 
kelméket is válogattak ki. Az erdőben néha 10—15. sőt 
több vásáros kocsi is összetorlódott s várt sorjára; addig 
nem mehettek tovább, míg a betyárok át nem kutatták. 
A vásározóktól a pénzen kívül annyi áru t vettek el, ameny- 
nyit m agukkal vihettek.

Mint m ár érintettük, a betyárok főleg a magánosán 
künn lakó uraságokat, gazdatiszteket rabolták ki. Ezeknél 
elég könnyen végeztek. Azután a falusi lelkészekre s zsi
dókra vetették magukat. Ez utóbbiaknál nemcsak pénzt, 
de árukat is raboltak.

A szegény embereket békében hagyták. Csak akkor 
vonták számadás alá, ha  például tartózkodási helyüket, 
vonulási irányukat elárulták, őket a hatóságoknál feljelen
tették s hozzátartozóikat — családjukat értve — s társaikat 
bajba keverték, általában irányukban ellenséges indulatot 
tanúsítottak. A jobbm ódú parasztságtól azonban állatokat 
hajto ttak  el. Az uradalm i vadászokat, urasági hajdúkat s 
gazdáikat is megfosztották olyan tárgyaktól (különösen 
puskáktól), am ikre nekik szükségük volt. Az egyszerű, de 
készpénzű embereket is kirabolták, pl. a ra jnai árusokat, 
gyolcsosokat, disznókereskedőket, sőt volt eset rá, hogy 
cigányokat is.

A pásztorok nyájának egy részét elhajtották, de ezzel 
voltaképpen az uraságot károsították. H át ebbe a pásztor 
is beletörődhetett, hiszen a pásztorok egymástól is éllopták 
a  juhokat, a disznókat. Megtörtént például, hogy a kanászt 
valam elyik társa  annak a disznónak a húsából kínálta meg, 
amelyiket kondásából lopott, tréfásan szólva oda: egyék, 
m int a m agáéból'

Rablásnál a betyárok a legtöbbször megjelentek az 
illető háznál és pedig a banda tagjainak számához képest
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ketten-hárman, künn hagyva az udvar, vagy általában a 
háztáján egy vagy két őrt, kiknek az volt a hivatásuk, 
hogy a házbelieket befogják, lecsendesítsék s megállítsanak 
minden mozgást a 'házban. Néha a falu vegén is állítottak 
őrt.

A cselédeket, vagy az ott talált m unkásokat megfélem
lítették. Ha a házbeliek kevesen voltak, megparancsolták, 
hogy helyükön meg ne mozduljanak, ki ne menjenek. 
Ahol a házbeliek több tagból állottak, valamely nagyobb 
szobába, vagy egyéb helyiségbe: pincébe, színbe, istállóba 
terelték s ott felhúzott puskával őrizték őket. Aki esetleg 
ki akart szökni, hogy talán h írt adjon, lárm át csapjon, az 
az életével játszott. Ahol óvatosságból szükségesnek látták, 
a házbelieket meg is kötözték, hogy teljesen tehetetlenné 
váljanak.

Ahol a házba való bejutást nehéznek találták, külö
nösen éjjeli rablásaiknál, ott szegény m enekült (szökött) 
katonáknak m ondották m agukat s vacsorát, meg kevés 
pénzt kértek, avagy m int színlelt pandúrok, csendőrök 
kopogtattak be és m int hatósági emberek, egyszerűen kö
vetelték beeresztésüket, különösen a korcsmáknál. Ezek 
jóhiszeműen, bár m indenkor bizonyos tartózkodással, a 
legtöbbször beeresztették őket.

Az is előfordult, hogy a korcsmái helyiségbe egyszerű 
vendégekként ültek le, azután a szűr alól egyszer csak elő
rántották puskáikat s a korcsm árostöl pénzt, esetleg még 
egyebet csikartak ki.

Számos helyen, hol nem akarták őket beereszteni, 
kifeszítették, vagy bevagdalták az ajtót.

Mihelyt a házba bejutottak, rögtön előálltak fenyegető, 
legtöbbször durva szavakkal kísért követeléseikkel s több 
helyen, minden előzetes felszólítás nélkül, a ház gazdáját 
kegyetlenül »tagolni«, ütni-verni kezdték baltáikkal s néha 
az illetőt, feleségével együtt, ágyba parancsolták lefeküdni, 
rájuk dunnákat dobáltak, azután pedig egyik rabló a dun
nák tetejére ült nyomtatóul, hogy az illetők ne mozoghas
sanak.

A rablás zavartalan biztosításának elvégzése u tán leg
először pénzt követeltek. Ha a talált, vagy átszolgáltatótt 
pénzt nem találták oly összegűnek, m int am ennyit számí
tásuk szerint várhattak, többet kívántak.

Ha az illető nem akart, vagy nem tudott adni, igen 
gyakran elkezdték kínozni; a legtöbbször összekötözték
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kezeit s védtelenné téve, korra, nem re vaiö tekintet nélkül, 
ütni-verni kezdték. A kínzás néha legmesszebbmenő kegyet
lenségig ment. Egyeseket úgy megvertek, hogy súlyos bete
gekké váltak, sőt bele is haltak. A ikínzás leggyalázatosabb 
neme a baltával való csonttörések, a kéz bőrének lefej
tése s a körm öknek kiszedése, vagy az volt, hogy égő 
gyertyát tarto ttak  álla alá, hasára  s lába u jjai közé para
zsat helyeztek. A betyároknak ez a kegyetlensége örök 
szégyenfolt m arad rajtuk. Abba soha nem nyugodtak bele 
rablásaiknál, hogy az áldozat pénzének csak egy részét 
adta volna át. összes pénzét követelték. E tekintetben ir
galm atlanok voltak. Az áldozatoktól a papírpénz mellett 
legtöbbször aranypénzt is kívántak, ha  sejtettek ilyet.

A szobákban kutatva, mindenekelőtt a fegyvereket 
& uuskaport vették magukhoz. A nőknek aranyfüggőit fü
lükből, aranygyűrűit u jjúkról lehúzták. Minden arany és 
ezüst értéket összeszedtek. Hogy mi mindent raboltak, azt 
m ásutt soroljuk fel.

H a az áldozat béketűrően viselkedett, könyörgésükre 
egyes kedves em léktárgyakat: órát. gyűrűt, ezüst evőeszkö
zöket, puskát, stb. visszaadtak. Követeléseiket az illető va
gyoni viszonyaihoz mérték, még ha élelemmel való ellá
tásukról volt is szó. Szegény embernél megelégedtek ke
nyér mellé túróval, szalonnával4 míg vagyonosabb uraknál 
s uradalm aknál malac-ölést, füstölt sonkát, bort követeltek, 
néha néhányszáz forint kíséretében. Ha ily féle kért dol
gokat nem kapták meg, fenyegetőztek a ház felgyüjtásával 
s néhol be is lövöldöztek a lakásba.

Ha egyes uraknál kényszervacsorában részeltették m a
gukat, a legtisztességessebben viselkedtek. Ilyenkor egészen 
felülkerekedett bennük a jobb érzés s a rra  az időre le
vetették lelkűk zordabb részét. Az ilyen családoknál nem 
is raboltak; csendesen távoztak el.

Akik engesztelékeny s lelkűkre való kéréssel, beszéd
del fordultak hozzájuk, több esetben egészen embersége
sen, jóakaratúan, sőt néha gavallérosan bántak velük s 
nem egyszer barátságosan kezetfogva váltak el tőlük.

Persze nem mindegyik pártvezér és társai mutatkoz
tak ilyen — betyárértelem ben véve — megértőknek. Ter
mészetüktől, főleg pedig vezérük egyéniségétől függött.

Ló-, m arha-, juh- s disznólopásokat, továbbá kocsi
rablást messzebb vidéken követtek el, esetleg a szomszédos 
megyékből, hogy nyom ukra ne akadjanak. Somogyba Vesz
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prém, Tolna, Baranya, sőt Fehér megyéből is raboltak 
s Somogyből ugyancsak e megyékbe és Ilorvát-Szlavon- 
országba szállították s értékesítették azokat.

KaDlásnál a jól szervezett betyárok em bert lehetőleg 
nem gyilkoltak. Kivéve a postarablásoknál, hol első dolguk 
volt a kísérő pandúrt, vagy csendőrt lelőni. Bosszúállásból 
gyakran öltek. Olyanokat lőttek agyon, ákikkel valami 
súlyos »számadásúid volt, akik a banda egyes tagjai, avagy 
az egész banda ellen vétettek. Ezeket ha lálra  keresték s 
nehezen tudták az illetők végzetüket elkerülni. Uriemberé'k- 
nél az csak akkor vált biztossá, ha  előlük városba költöz
tek. ahová a bosszút állni akaró betyárok nem mertek 
bemenni.

Az ellenük vétő parasztembereket, kik lakóhelyüket, 
mert gazdaságuk volt, nem hagyhatták ott, falujukban 
agyonlőtték, m int erre példákat még fogunk látni. A h a 
tóság embereinél: a pandúrokkal, csendőrökkel, katonaság
gal vívott harcokban — természetesen — agyonlőttek, akit 
tudtak.

Rablásuk befejeztével a betyárok a megkötözött egyé
neket néha feloldották, néha pedig úgy hagyták. A meg 
nem kötözötteknek meghagyták — m ikor a rablás este, 
vagy éjjel törLént —, hogy a házat reggelig el ne hagyják. 
A juhászt, vagy kanászt, akiktől állatokat loptak a legelő
ről, fához kötözték, vagy gúzsba tették s úgy hagyták, hogy 
míg ők a közelben járnak, h írt ne adhassanak róluk. Néha 
a mezőn a kocsiból lopták el a lovakat. Ilyenkor a gazdát, 
vagy kocsist a kocsihoz kötözték. Azt is elkövették, hogy 
úton valamelyik gazda kocsijára ültek, a gazdát ledobták 
s a kocsival elhajtottak. Ahol m egtorlásként raboltak, ott 
egyenesen megmondták az illetőnek, hogy miféle tettével 
szolgált rá.

A betyárok lopásainak sikerét a megye déli ha tárában  
folyó Dráva nagyban elősegítette, amit egyébként m ár 
említettem. Ellentm ondásnak látszik, hogy egy ha tá rt el
választó folyó összekötőül szolgáljon a törvényekbe ü t
köző cselekedetek következménye elől menekülő, vagy lo
pott tárgyak elrejtésére, értékesítésére törekvő betyárok
nak. Pedig így volt. Tények igazolják. A Somogy megyével l

l) Ilyen eset volt Visy tiszttartónál Felsőbogáton, aki Juhász András 
betyárvezért, mint juhászt, állásából elbocsátotta ; Dús János bogdásai tanítónál, 
ki Bergán bandájának tagjait bitófára juttatta. Mindketten Pécsre menekültek 
s régi helyeikre többé nem mertek visszatérni.
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szemközt fekvő Kőrös-Belovár és Verőce horvátszlavon- 
országi megyékben több m agyar nagybirtokosnak volt u ra 
dalma, akiknek alkalmazottai, különösen cselédei, pászto
ra i m agyarok voltak; sőt Verőce megyében m agyar falvak 
is voltak. Ezekkel kerestek s találtak összeköttetést a so
mogyi betyárok.

Hozzájuk bujdostak, ha  nagyobb baj volt, ha a ható
ság emberei nyom ukban voltak és az ő révükön adtak túl 
lopott sertéseiken, juhaikon, lovaikon, szarvasm arháikon.

Ha egyszer a betyárok a D ráván át, Szlavónia jelzett 
megyéibe jutottak, a közvetlen veszélyen nagyjában m ár 
túl voltak, m ert a m agyar közbiztonsági embereknek ne
hézkes volt oda átjutniok s ott tájékozódniok, sől jóidéig 
nem is volt joguk üldözniök. Hogy a betyárok m iként ér
tékesítették a lopott állatokat, az az ő titkuk volt. Bátran 
m erték m ondani:

Csak egy napon hajihassuk el lopottba,
A másikban m ajd eladjuk igazba.

Ennek változata:
Csak egy éjjel hajthassam el lopottba ,
Másik éjjel m ajd eladom igazba. ')

A passzus kiállítását is elintézték valahogy, m int a 
nóta m ondja:

Nem  kell nekem sem nótárus, sem bíró,
Duhajban is van elég passzus-író.

H a néhány, 8—12 darab disznóról, vagy birkáról volt 
szó, egyszerűen egy ismerős s velük összejátszó kanász 
tálkájához, vagy juhász nyájához csapták. A nagyobb 
számú disznót s juhot több kanász és juhász között osz
tották szét, kik alkalom adtán azokat eladták. Megtörtént, 
hogy ily nagyobb falkával, ha messziről hajtották, több 
hét múlva jutottak csak át a Dráván. Ilyenkor nappal az 
erdők sűrűjében őrizték s éjjelenkint hajtották azokat a 
rendes úton, hogy elkerüljék a feltartóztatást. A lopott 
lovakat csikósokhoz, a szarvasm arhákat gulyásokhoz terel
ték az eladásig. A disznókat, juhokat, szarvasm arhákat 
m indig kompon, a lovakat néha a D ráva folyón váló át- 
usztatással csempészték át. A Dráva révészei, noha a kom- *)

*) Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok, 262. 1.
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pon való éjjeli közlekedés meg volt tiltva, bárm ely idő
pontban szolgálatukra álltak a betyároknak; ellenkezés 
esetén életükkel fizettek volna.

Rablás után, ha veszélyt nem éreztek, a helybeli csár
dába mentek m ulatni. Ezt még emberölés u tán is megtették. 
Amíg ők ott tartózkodtak, addig m ásnak nem volt taná
csos betérni, m ert addig nem engedték ki, míg ők el nem 
távoztak. Rablási helyükről rendesen kocsin távoztak to
vább és pedig majdnem mindig messzebb vidékre, hogy 
üldözőik nyom ukra ne ákadjanak. Kocsikhoz a m ár jel
zett módon jutottak. A parasztem bereknek, vagy uradalm i 
kocsisoknak fuvar fejében néha borravalót is adtak.

A rabolt pénzt s egyéb értékeket a legközelebbi meg
állapodási helyükön, valamely m ajornál, erdőben, általá
ban félreeső helyen, felosztották maguk között. A vezérnek 
jutott a legtöbb; ő foglalhatta le m agának az ékszerek na
gyobb részét. Osztozkodás u tán ki-ki elhelyezte á  neki 
jutott részt annál, akivel összeköttetésben állott. Az arany-

Eénzeket és ékszereket különösen szerették valahol, meg- 
ízható helyen elhelyezni. Az elrejtésben az orgazdák já r 

tak elől: a csárdák bérlői, a pásztorok, az erdősök, vasúti 
őrök, a betyárok kedvesei; többször az ilyen összeköttetésre 
hajlamos parasztgazdák, (előfordult, hogy bírói tisztet vi
selt is volt közöttük) és rokonok. Volt rá  eset, hogy más 
megyebeli ismerőshöz hordta  valamelyik a rabolt tárgyak 
értékesebb részét: arany, ezüst ékszereket, pénzt.

Néha a papírpénzeket ham arjában  fatörzsbe, m aga
sabban kiemelkedő gyökerek alá rejtették egyenként, vagy 
közösen. Megtörtént, hogy az időközben erősen üldözött 
betyárok többé az elrejtés helyére nem ju thattak  s a pénz 
örökre elveszett.

A rablott tárgyak elrejtésének s értékesítésének száz 
és száz m ódja volt. Aki a banda tagjai közül valamelyik 
rablásban nem vett részt, az annál az osztozkodásnál a 
zsákmányban nem részesült.

Járás-kelésükben, bárhol állapodtak meg s nyugodtak 
meg, valamely házban, pusztán, vagy erdőben, m ulatsá
gaiknál m indenkor egy, vagy két őrt állítottak, hogy meg
lepetéseknek ne legyenek kitéve. IJtonállásaiknál. lovas- 
posták kirablásainál »lesőt« állítottak. H a az éjjeli gyalog
lás kifárasztotta őket,.felváltva pihentek: pl. ketten aludtak, 
ketten pedig őrt álltak.
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Baj m utatkozása esetén rögtön puskát ragadtak s vé
dekező állásba helyezkedtek. Fegyveres erőnek sem adták 
meg m agukat s csak különleges, kényszerítő körülmények 
között történt meg néhány helyen, hogy a védekezést, a 
harcot abbahagyták, de akkor is először felvették a küz
delmet s végső esetben m ondtak le róla, ha  menekülésre 
nem volt lehetőség. A vezérek önként sohasem adták meg 
magukat. Ha nem volt mód a menekülésre, m int egyes 
események során láttuk, önkezükkel oltották ki életüket.
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Mit raboltak a betyárok.

A m últ század 50—70-es éveiben, különösen a D unán
túl lakosságát a kéregetők, félig zsarolók állandóan zaklat
ták, különösen faluhelyeken. Nemcsak a »menősök«, j á r 
kálok*, koldusok, cigányok, hanem  a Németország és főleg 
Ausztria felől özönlő dologkerülő s m unkanélküli német 
vándorló legények is. Főleg enni-inni valót s pénzt kértek. 
A betyárok a néptől mást, m int ennivalót, nem kívántak. 
Mindenütt kaptak és tovább álltak.

Abetyárok az uraságoktól, tisztjeiktől s egyéb uraktól, 
ha nem törtek be hozzájuk, az étel m ellett rendesen meg
határozott összegű pénzt is kértek, esetleg követeltek. Meg
adták. Meg kellett adniok, m ert különben el lehettek volna 
készülve arra , hogy bosszút állnak rajtuk, amire számos 
példa szolgált.

Egyébként is igyekeztek az uradalm ak maguk részére 
a nyugalmat biztosítani azáltal, hogy részükre gazdatiszt
jeiknek, 'gazdáiknak, erdőseiknek, egyes m ajorok szerint 
évi rendes commenciót szabtak meg: bizonyos mennyiségű 
búzát, szalonnát, disznót s birkahúst, vagy bizonyos számú 
birkát. És midőn a betyárok megjelentek, őket ételnemű- 
ekkel kiszolgálták. Megtörtént, hogy az uraság, vagy gazda
tisztje megtámadási vagy zaklatási kísérletnél a rra  hivat
koztak, hogy hiszen ők adóznak a betyároknak commen- 
c'ióban s az ki van adva a gazdáknak, vagy számadó ju 
hásznak, ilyen esetekben a rablást abbahagyták s tovább 
mentek. Alföldön — m int tudjuk — a betyárok egy része 
lovakat, másrésze szarvasm arhákat tolvajolt. Somogybán 
ilyen szakmaszerűség csak kivételesen fordult elő.

A magánosán vagy párosával portyázó kezdő betyárok 
nem válogatták az egyéneket s alkalm akat: aki valahol a 
szabadban elibük vetődött, megállították s akárm ily kevés 
pénze volt az illetőnek, elvették. H a e kóborlók ruhátlanok 
voltak, lehúzták az elibük kerülő egyénnek a szűrét, dol
mányát, sipkáját, sőt tarisznyáját is. A nők ruhájának  ér
tékesebb darabjait szintén elvették.
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A szervezett betyárbandák az ilyen szegény alakokra 
ügyet sem vetettek, vagy ha szóba álltak velük s megtudták, 
hogy nyom orult helyzetben vannak, még pénzt is adomá
nyoztak nekik. Kivételt tettek azonban a szintén kocsin 
járó  pántlikás- s rongyszedő zsidókkal, akiket, ha  talál
koztak velük, meg-megvámoltak, de az elvett árukat nem 
egyszer, ha  azokat valami úton talált szegény asszony ré
szére m érették ki, meg is fizették, néha busásan, olvasat- 
lan bankókban.

Az uraknál, kereskedőknél, stb. elsősorban pénzt s 
különösen ércpénzt kerestek s m indenekelőtt — m int m ár 
említettük — fegyvert, lőport, stb.

A jobbm ódú földműveseknél a háziállatok mellett ko
csikat, lószerszámokat is eltolvajoltak; persze kocsit csak 
azért, hogy a lovakat eléjük fogva, tovább hajthassanak. 
Bizonyos távolságban aztán a lovakat kifogva, magukkal 
hajtották, a kocsit pedig ott hagyták. A jobbm ódú pászto
roktól s béresektől különösen szűrt s fehérnem űt raboltak.

A Szlavóniába átrándult somogyi betyárok Bátor 
Gyula bérlőnél Ceralijében az 1200 forint készpénz m ellett' 
fegyverféléket, ezüst gombokat, inggombokat, arany gar
nitúrát, medaillont, arany evőeszközöket, gyűrűt, fülbevaló 
függőt, ezüstös dugaszt, ruhaféléket, gyöngyöket, női kézi
táskát, női pénztárcát, szivarokat raboltak el.

Somssich Miklós földbirtokostól Sörnyén  1863-ban, 
m inden arany-, ezüstneműt összeszedtek. 120 ezüst és 30 
frt. bankópénzt. Deák Ferenctől ruha mellett még arany
tollát is elvették.

Halasy Aladár tótszerdahelyi (Zala-m.') földbirtokost 
ugyancsak 1863-ban somogyi betyárok K ara Mihály veze
tése mellett, bántalm azások között kirabolták. 1158 frt. 
értékű tárgyat, pénzt vittek el, ruhanem ű s más érték
tárggyal.

Iíokaly Im re csicsómajori ispántól 1868. évben pénz- s 
ezüst-., aranynem űeken kívül többek között új tajtpipát, 
2 drb cseréppipát szárral, tollkésl^ lőporos szarvat., női 
kendőt, szakasztóruhát, 50 drb préselt szivart, fél font sza
lonnát és fél sültcsirkét.

Ugyanezen évben Deutsch Gábor ecsényi haszonbér
lőtől s boltostól pénzen kívül ruhanem űt, 4 drb arany
gyűrűt, melyeket Deutsch fiának u jjáró l húztak le, rabol- 
tek el.
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Számtalan rablásaiknál, m ondhatjuk szinte megszám
lálhatatlan változatban vittek el mindent, amire maguknak 
szükségük lehetett, vagy ismerőseiknek ajándékul osztogat
hatták.

Rabolt tárgyak között szerepelnek: szivarpipa (her
cegi címerrel), női hajtű, fogkefe, m indenfajta kések, dísz
tárgyak, kisebb szobafelszerelési tárgyak, szatyor; ru h a
félében: szürke posztókalap, asztrachán sipka, panyóka 
selyembéléssel, zöldesszínű posztóruha csattal, cifra téli 
nadrág, férfi- és női ingek, cipők, csizmák; kelmékben: 
színes kendők, kötött vánkoscihák, szalvéták, asztalterítők 
stb.« pandúr- s csendőr egyenruháig sőt papi reverenda is, 
melyet állítólag Gelencsér bandája rabolt el a horvátor
szági zajezdi plébánostól, kit annyira összevertek a be
tyárok, hogy néhány hét múlva, m int a varasdi (H orvát
ország) törvényszék átiratában jelezte, sérüléseibe belehalt.

A Gelencsér József bandájában szereplő Fáncsi ha
gyatékában a lopott holm ik között találtak: gitárt, hegedűt, 
kézinyomdát betűkkel, térképet, szemüveget, könyvet, ó ra
kulcsot, harisnyát, bőrládát, sarkantyút stb. Apró hasz 
nálati tárgyakból: keztyűt, cérnát, szappant, pénztárcát, 
szoknyákat stb.

Az egyenruhákat az agyonlőtt pandúrokról s csend
őrökről húzták le s alkalom adtán, ha rablásuknál meg
tévesztésre volt szükség, m agukra öltötték, ezáltal követel
hették, különösen a kocsmárosoknál éjjel a bebocsátást.

Enni- s innivalóban, amit csak el tudtak cipelni: 
egész süveg cukrot, sonkát, szalonnát, kopasztott m ajorsá
got, esetleg süteményfélét vettek magukhoz.

Egyes, általuk fel nem ölthető ruhadarabokat, ruháik  
kiegészítésére fordítottak; bizonyos részét azonban hord 
ták. Azért találunk több esetben egyes helyeken m egfor
dult betyárok öltözékének leírásánál szürke bundát, attilát, 
szürke kalapot, szürke bugyogót, stb., amelyet rendes kö
rülmények között nem szoktak viselni. Egyes használati 
tárgyakat: pipát, tolikést, órát, láncot s ruhafélét maguk
nak tartották meg.

A konyhai szakasztóruhák egy részét is használták 
bolyongásaikban; ami nem kellett nekik, elajándékozták 
orgazdáiknak, szeretőiknek, vagy egyesek családjukhoz ju t
tatták. Az elvitt ételt és italt elfogyasztották.

A rabolt pénz elhelyezéséről m ár korábban szóltunk.



Közbátorság, vagy közbékesség. Statárium.

Somogy megye közbátorság, közbékesség, vagyis köz- 
biztonság tekintetében a m últban nem tartozott a jobbhíríí 
megyék közé. Ennek azonban nem a nép egészséges erköl
csi gondolkodásának, becsületességének hiánya volt az 
oka, hanem a nincstelen, dologkerülő, bűnöző hajlam ú 
pásztorság. Nem a falu népéből kerültek ki a közbiztonsá
got veszélyeztető betyárok, zsiványok, hanem  főleg a pász
torokból.

A hatóság sem volt lanyhább e tekintetben sem, m int 
más megyékben, sőt, m int az egyes rendelkezések tanúsít
ják, minden egyes esetben a lehető leggyorsabban s leg
erélyesebben já rt el s igyekezett m inden útat-m ódot ki
eszelni a közállapotok ezirányú m egjavítására. Hogy ez 
évtizedeken át nem sikerült, az nem az ő hibája. Szigorú
ságban nem volt hiány. A közbátorságot m ar a XVIII. szá
zad első felében is igen gyakran m egzavarták a tolvajok, 
rablók, betyárok. Egyeseket kifosztottak, állatokat, kocsi
kat lopkodtak s elkalandoztak szomszédos, sőt azokon túl
eső megyékbe, a D ráván át pedig Szlavóniába. (Kőrös- 
Belovár, Szerém és Pozsega megyékbe.)

Ezek rablásainak elhárítására a hatóság — m int m ár 
másutt is rám utattam  — m indent elkövetett.

A vármegye m ár 1713-ban az elszaporodott gonosz
tevők kiirtására elrettentő például akasztófákat állíttatott 
fel a forgalmasabb helyeken, ezenkívül 1713 m ájus 10-én 
tártott közgyűlésében kimondotta, hogy a vármegyei go
nosztévők kivégzéséhez szükséges akasztófákat, karókat és 
kerekeket a m olnárok bárm ikor elkészíteni kötelesek. 
(Prot. 1. 216. l.J Az 1727 február 11-én tarto tt megyei 
közgyűlés elrendelte^ »hogy a határok  kéthetenként körül- 
járandók és a talált kóborlók bekísérendők.« (Prot. II. pag. 
517.) 1794-ben a vármegye szabályrendeletileg községi ő r
séget léptetett életbe.

Miután az erdőség volt a legalkalmasabb terület a 
fosztogatásokra, rablásokra, m ár az 1800. évi szeptember

n
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hó 15-i megyei gyűlés (1074 p.) elrendelte, hogy »Minden 
u ta k . . . .  m egirtassanak s szélesittessenek ki egész 40 ölre 
(később 20 ölre szállította le), hogy az útonálló gonosz em
ber bátorságra számot ne tarthasson, sem pedig elbuvása.^ 
vágj' elugrása ne lehessen.« Minden nevezetesebb helyi
ségbe hadnagyokat állítottak a gonoszok s orgazdáik ki- 
nj'om ozására; minden falu bírójának nj'ole napra a zsivá- 
nyokról, gonoszokról jelentést kellett tenni.

ö t évre rá, az 1805. szeptember 17-én tartott közgyű
lésből (1386. pont) megtoldották a határozatot, m ert a 
»sok Franzennáktól fölös számmal maradozó szökevények 
a csavargókkal, s zsiványokkal cimboráskodván, a közbá
torságot jobban-jobban felzavarják, ennek tehát erősebb 
fenntartására alkalmatos módokat* kerestek. A belső bá
torságra nézve a következő cikkelyeket ítélték szükséges
nek: »útmelletti fák kivágását, a »nj'argalókat« (falusi had
nagyokat) ú jra  fel kell állítani, a pandúrokat a tömlöcőrzés 
alól fel kell menteni s fizetésüket emelni.

1807-ben a főmagasságú Helytartótanács 17.057. sz. a. 
a rablók k iirtására a következőleg rendelkezett:1)

»a) Hogy az 1793-ik és 1794 eszt.-ben 4052-ik sz. a. 
az Tolvaj Ságoknak és Rablásoknak m eggátlására adott és 
közönségessé tétetett szorossan m egtartassanak, úgy m ind
azonáltal, hogj' ha némety punctum okat az heljmek kör- 
nyül állásaihoz képest meg kellene változtatni, reflexióit 
adja bé ezen Vármegyéhez.

b) Hogjr a’ Köznép az Tolvajságoklul és Haram iasá- 
ságoknak elkövetésétül annál is inkább elrettennyen, meg
hagy atik . . .  hogy a Rabló és Haram iáskodó esetekben a’ 
midőn a Rablás vágj' Haram iaság m egbizonj'osodnék,nem
csak az H aram iák és Rablók, hanem  azoknak minden Fa- 
miliájok is az kiüzettetés büntetésével fognak bűntetteim.

c) Ha pedig a lakosok, midőn az H aram iák vagy 
Rablók betörnek, segítségül lenni nem ak arn án ak .. .  vagy 
a H aram iákkal egy értelem ben lenni látszanának .. .  ugyan
azért vétkeseknek találtatnának, akkor az Rablók által 
okoztatott m inden kárnak m egtérittésére szoréttassanak ... 
továbbá parancsolja a főméit. H elytartótanács, hogy az 
elöljáróság azt végrehajtsa.

Hogy pedig az illyetén bérohanást azonnal a közön
ségnek tud tára  lehessen adni, egy Dob tartassák a Birő

lJ 1807. évi m. nagygy. 72 p.
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házánál, mely á lta l. . .  jel adatván éjszakának idején, a 
helységbéli lakosok felfegyverkezve, öszve hivattassanak.

d) A rablók üldöztetésében s megfő gattatásában jele
sebben viselkedőknek ő  Felsége nem csak' 50 forintokból 
Tagliát ad, a megöltekért 25 Forintokat, azonkívül a ján
dékot is igér.

e) A helységtől távol, az utón kívül erdőkben szana
szét levő házakra nézve a vármegyének meghagyatik, b írja  
rá a földesurat, azokat elrontatván, a lakosokat valamely 
ország- vagy kereskedő ut mellé szállítsa s egy-két fam íliá
ból álló Lakhelyeket egy szfámosabb közönségre gyűjtse.

f) Az illyetén elszéíledett Közönségek Coloniális föld
jeiknek caleaturájára nézve, am ennyire lehet, reguláztassa- 
nak, hogy a helybeli fundusok nagyobbak legyenek stb.«

1810-ben a budai Helytartótanács 22.455. sz. rendele
tében meghagyja a m egyének,1) hogy ha » . . .  a Közbátor
ság az Haram iák és Szökevény katonák m iatt félelmes vol
na, tehát az illető Státiókon Vigyázok rendeltessenek erre, 
ha ezek nem volnának elegendők, akkor az közelebbi ka
tonai karhoz Segedelemért fordítsa magát a Várm egye...  
•egyúttal pedig a haram iák pártfogói ellen a felségtől k i
rendelt büntetéseket ú jra  kihirdesse és a Bátorságnak elő
meneteléről s mi karban való létéről a Helytartó Tanács
hoz időről-időre jelentés tétessen.«

Ugyanezen évben 14.285. sz. a. a Helytartótanács 
tudtul adja a megyének, hogy »a Gonosztevőkről feladott 
jelentések Eő Felsége eleibe terjesztetvén, kegyesen ren
delni méltóztatott, hogy ezután is, mig csak a belső Bátor
ság helyre nem állítódik, az e végre kirendelt királyi Co- 
misszariusnak a jelentések m egtétessenek.. .  Minden já 
rásba egy-egy Bátorság Comissárius rendeltessék.«

A későbbi évtizedekben is többféle intézkedés történt 
a közbiztonság érdekében. Ilyenek voltak: a U rávapart el
zárása, hogy azon a betyárok át ne szökjenek kémek fo
gadása, csárdák szemmel kísérése, hol a betyárok meg
húzódtak, mulatoztak; a csárdások »tartózkodási levél« 
kiállítására köteleztettek a náluk megforduló egyénekről 
s általában, m int egy későbbi fejezetben m ajd bőven tár
gyaljuk, a csárdákat megrendszabályozták.* 2)

Az elöljárók, ha  a csavargókról tudva, jelentést nem
1810. évi m nagygy. 14 p

2J 4973 1853. sz.
11*
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tettek, az okozott károkért felelősek vo ltak .1) Az orgazdák 
fészkeit dzsidás katonasággal rak ták  m eg.* 2) Egyeseknek 
a rablók megfékezésére fegyvertartási engedélyt adtak. 3) 
Közbátorság irán t m inden hónapban kétszer jelentést kel
lett tenni. 4)

A betyárbandák megfékezésére, üldözésére pandúrokat 
alkalmaztak, kiknek száma nem lévén elégséges, katona
ságot vettek igénybe. E rrő l azonban m ásutt lesz szó; itt a 
közbátorságot általában veszélyeztetők hatályos megbün
tetésének legszigorúbb eszközéről^ a statáriumról kívánok 
megemlékezni, amit akkor helyben álló törvénynek, nyo
mon, vagy talpon ítélő bíróságnak neveztek. A statárium ot 
a megyei levéltári nyomok szerint m ár a m últ század elején 
alkalmazták. 1810. és 1814. években van róla szó.5) Az 
1814-ik évi megyei nagygyűlésen azt kívánták, hogy a 
»Statárium  Judicium« által halálra  sententiázott gonosz
tevőknek oly sűrűn s gyakorta meg ne kegyelmezzenek.«

Az 1822. évi január 14-ki kisgyűléstől ismét statáriu
m ot kért a megye, m ert ». . .  a belső katonaság a gonosz
tevők által szám talan tolvaj Ságokkal m ár a nemesi Curiá- 
kat is, a lakosoknak házait vakmerőén megtámadják, a 
legnagyobb veszedelmbe h ozatta to tt. . .  ezeknek rendbesze
désére gróf Z ichy József kam arás ú r előlülése alatt egy 
kiküldöttségre bizattatván.. ez . . .  beadta jelentését.« Ebben 
a statárium ot ajánlja, m it a nagygyűlés elfogadván, felter
jesztésére a kir. H elytartótanács a »Statárium Judicium«- 
nak gyakorlását a nemes vármegyében kegyesen megen
gedi,0) m ire a vármegye 1822. évi m árciusi kisgyűlésén 
határozatilag kimondotta, hogy ». . .  az utonállók, rablók,, 
gyújtogatok, a m arháknak erőszakos elhajtói stb. a »hely- 
benálló törvény« (statárium ) által akasztófára fognak Ítél
tetni és 24 óra alatt az Ítélet végrehajtatik; egy különösen 
kifizetendő Currens által az egész megyében kihirdettetik 
és m inden fertály Esztendőben recurrentáltatn i rendel
tetik. «, (A kisebb bűnösök büntetése »mindenkor Sbiró előtt 
a piacon történjen meg.«) (341—1826. sz.)

Az 1826. évi megyegyűlés 1905. pontja kimondotta* 
hogy az elsokasodott betyárokat együttesen üldözi.

») 1225—1851 sz.
a) 864—1864. sz.
3) 4910- 1864. sz.
*) 6205—1853. sz.
5) 1034—1810. sz.
«) 120-1822. sz.
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1833-ik, évben a statárium nak gyakorlását a »Nádor 
Ispány« megengedte egy esztendőre. *) 1836. évre szintén. * 2) 
1837-ben a »Bátorság megszerzése és fenntartására* ugyan
csak engedélyezve,3) mely érvényben volt 1838—1839. 
években is. És ez felmegy, azt m ondhatni, kevés megszakí
tással, 1848. évig.

1846-ban készített rögtönítélő bírósági szabályok 1. 
§-a csak azon törvényhatóságoknak engedte meg a statá
riumot, melyeknek területén gyakoribb rablások és gyil
kosságok fordultak elő és ezeknek, ha a statáriális jogot 
egy év alatt vissza nem vonták, az továbbra is érvényben 
maradt a visszavonásig. A statáriális bíróság egy elnökből 
és négy szavazóbíróból állott. Az általános többség dön
tött. A 19. évüket be nem töltöttek nem tartoztak ezen 
bíróság alá, mely bárhol összeülhetett.

Ezután szinte állandó volt a statárium . 1850 és 1852-es 
években tömeges kivégzések történtek. i

1853. évtől kezdődőleg, hogy az ítélőbíróság erejét, szi
gorát növeljék, a polgári rögtönítélőbíróság helyett So
mogy és Zala megyékben rendkívüli katonai rögtönítélő 
bíróságot állított fel az osztrák hatalom, Nagykanizsa szék
hellyel.4)

Ezen időtől 1856. évig a kisebb-nagyobb lopásokat, 
rablásokat jórészt alkalmi rablóké és pedig elsősorban 
pásztorok, ezek közül is főleg kanászok hajtották végre. 
1857-ben egyes vidékeken különösen gyenge lábon állha
tott a közbiztonság. Nagyatádon — a főszolgabíró jelentése 
szerint — nem m ert pénzes leveleket elfogadni, m ert félt 
a posta kirablásától. (162—1864. sz.)

A közbátorság állandó zavarása igazában 1860-ban 
kezdődött s egyfolytában 1864. évig tartott, am ikor Mé
száros Pali, a Patkó testvérek, Gelencsér, Bergán, Kara, 
Verkóczi, Illés betyárbandái garázdálkodtak a megyében.

Ezen években fennálló viszonyokra Hegyessy János, 
a szigeti járás erélyes és kiváló főszolgabírója, ki maga 
irányította és üldözte járásában  a betyárokat, rémes dol
gokat beszélt a rablókról s szövetségeseikről és kétségbe
esett azon, vájjon lehet-e itt rendet terem teni.5) A marcali

0  Megyei nagygyűlés jegyzőkönyve, 75. p.
2j Jegyzőkönyv, 1182! p.
3) Megyegyülés jegyzőkönyve. 1848 p.
9  8752—1852. sz
5J Somogyi Almanach.
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főszolgabíró jelentette az alispánnak, hogy >sa rémület a 
nép közt irtóztatok

A betyároknak a hatvanas évek első négy évében való 
elszaporodása a falun lakó intelligens embereket, főleg 
birtokosokat, gazdatiszteket, papságot, vagyonosabb keres
kedőket, m olnárokat állandóan rettegésben tartotta. De 
jóm ódú parasztokat, pénzes pásztorokat sem kímélték. Az 
akkori pécsi püspök át is írt Somogy megyéhez,*) hogy 
a papságot védelmezze meg tőlük.

Ez időben adta ki Pálf fy Fidél, Magyarország hely
tartó ja, egész országra szóló rendeletét a megyei kor
m ányzóknak, mely — a többek között — így szól: 
» . . .  a hihetetlen vakmerőséggel párosult útonállási, rab- 
lási esetek napról-napra m indinkább szaporodván, kény
szerparancsolta szükséggé vált, hogy ezek m eghiúsítására s 
annyira veszélyeztetett élet- s vagyonbiztonsága helyreállí
tására  erélyes hatósági intézkedések tétessenek.«

Ezeket az intézkedéseket Somogybán a hatóság m in
den irányban megtette.

A katonai rögtönítélő bíróság kérlelhetetlenül já rt el. 
O lyanokat is ha lálra  ítélt, akik kényszerből szállást, élel
met, italt szolgáltattak ki a betyároknak. Sem a csendőrség, 
sem az ítélkező katonai bíróság, nem ismervén a népet, 
alig tett különbséget a vádlottnál a kényszer, a véletlen 
belesodródás és az önkéntesség s cimboraság, az árta tlan
ság és gonosz javíthatatlanság között. Több jóravaló em ber 
fizette meg halálával a tú lhajto lt s válogatás nélküli szi
gort. Az orgazdák elleni halálos ítéletek gyakorlását ké
sőbb enyhítették .* 3)

Az 1860—64. évek között szereplő híres betyárok ki
pusztításával a közbiztonság néhány évre tűrhetővé vált. 
Az elfogott rablók és orgazdák közül a katonai rögtönítélő 
bíróság 1864-ben 29 rablót és 25 orgazdát ítélt halálra  4)

Az utolsónak h itt K ara Mihály betyárvezér halálával 
Csépán Antal alispán örömmel jelentette a megyei gyűlé
sen, hogy ez az utolsó gonosztevő, ki bűnös merényleteit 
befejezte, » . . .  most m ár megnyugvással mondhatom —

'1 132—1863 eln. sz.
*) 3182-1864. sz.
3) 1359—1865. sz.
4) Az akasztófákat s kerekeket később nemcsak a molnárok, hanem 

különböző foglalkozású, arra vállalkozó egyének is készítették. Utóbb kommen- 
siós hóhért tartott a megye.
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mondja a jelentés —, hogy a személy- s vagyonbiztonság 
helyre van állítva, m ert ha  vannak is gonosztevők s leg
inkább pásztorok, kik állandó alkalommal rabolnak, ezeket 
egyenkint könnyen fogjuk kézrekeríteni.«

Mérey Károly főispán is a fő- és alszolgabírákhoz ki
adott rendeletben megelégedett hangon írta, hogy »A közel 
négy évig.. .  borzasztóan megingatva volt közbátorság, sze
mély- és vagyonbiztonság — a félelmes rablóknak tökéle
tes, orgazdáiknak nagyrészbeni kipuszlítása állal most m ár 
helyreállván . . .  a hatóságnak fő célja s feladata ezen ked
vező állapotnak fentartása és m egszilárditása . . .  most m ár 
csak a községek s egyes lakosok közreműködésétől, buz- 
góságától és jólelküségétől függ (?) azon borzasztó álla
potnak elejét venni, melynek lesújtó terhe alatt szeretett 
megyénk hírnevének szégyenére s a m agyar faj becste- 
lenitésére sinlett Somogybán boldog, boldogtalan.«

Tényleg, emberi áldozat a következő években nem 
volt annyi; annál több lopás, rablás volt állatokban; serté
seket 20—30, sőt 50 darabjával lopták el a rablók nem 
csak istállókból, hanem  fényes nappal a legelőkről is.

A katonai bíráskodást, mely 11 évig állott fenn, Zala, 
Somogy és Veszprém megye főispánjai kérték megszün
tetni. A felterjesztést Mérey Károly, Somogy megye fő
ispánja szerkesztette, ki — a többek között — előadta, 
hogy a rablók és orgazdák nagy számait m ár kiirtották 
ugyan, mindazonáltal, úgymond » . . .  kénytelenek vagyunk 
őszintén bevallani, m iként azon cél, a rablók és orgazdák 
feletti sűrű halálos Ítéletek, hogy ezeknek a bűntény he
lyén vaíó végrehajtása által megrémüljenek s a bűntől el
iszonyodjanak, el nem éretett, m it éppen véres áldozatának 
sokasága félreismerhetetlenül bizonyít.«

»A három  év óta a megyéket rettegésben tartó  h ír
neves rablók, most m ár Gelencsér és Verkóczi kegyetlen 
rablóvezéreknek szerencsés és nagyhorderejű elíogatásaik- 
kal egytől-egyig mind kiirtattak s ez az oka a jelenleg 
helyreállott nyugalomnak.«

»Nem kecsegtetjük ugyan m agunkat azon vérmes re
ménnyel, miként rablási esetek többé előfordulni nem fog
nak ... de azt a katonai rögtönitélő bíróságok nem fogják 
megakadályozni.. .  a rablókat s gonosztevőket megyéink 
törvényszékei épp úgy elitélendik, m int a katonai b író
ságok. «
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A katonai kivételes bíróságok tiszta eredménye — 
szerinte — a fenntartási költségekkel, az általa előidézett 
kivételes állapot terhes viszonyaival arányban nem áll. 
(1526—1865. eln. sz.)

E rre  a katonai rögtönítélő bíróságot Pálffy Móricz cs. 
kir. helytartó 1865. évi m ájus 31-én kelt 2461—1865. sz. 
rendeletével megszüntette s Somogybán a polgári hatóságot 
bízta meg. Elnöke az akkori alispán, Bernáth Kálmán, lett.

1866-ban a korábban engedélyezett statárium ot báró 
Sennyei Pál főtárnokm ester »a még mindig megingott 
közbátorság biztosítása s a szerfelett elharapódzott go
noszságok fékezésére s teljes megszüntetése tekintetéből a 
polgári rögtönitélő s végrehajtás gyakorlását továbbra is 
fenntartja, s a bűnös kötél által fog az élők sorából ki
töröltetni.«

Tehát a csendesebb években is csaknem állandóan 
m űködtették a statárium ot, m ert apróbb fegyveres rab
lások csak nem szűntek meg.

De következtek nagyobb rablások is, m ikor Juhász 
András 1867. évben fellépett. Az ő bandája az egész me
gyét felzavarta, sőt, m ondhatni, lázba hozta.

Midőn Csépán Antal alispán az 1868. évi augusztus 
11-iki bizottmányi ülésen beszámolt a közbiztonsági álla
potokról, s hogy dacára mindazon intézkedéseknek, me
lyeket célravezetőnek hitt, a közbátorság helyreállítása 
nem sikerült, sőt a m ájusi közgyűlés óta több merényletet 
és rablást követtek el. m indenkor ugyanazon rablócsapa
tok s hogy a rablók üldözésére,, dacára annak, hogy nagy 
erővel történt, semmi eredménnyel nem já rt és hogy »en
nek nem a politikai hatóság az oka,s ezé rt. . .  a köz- 
biztonsági közegek ügyetlensége — s bátortalanságáért a 
politikai hatóság felelős nem lehet.«

Midőn e jelentés kapcsán felolvasták a belügyminisz
ter azon rendeletét., vájjon képesnek érzi-e magát a vár
megye a közbiztonság helyreállítására,, vagy szükséges
nek látják-e egy korm ánybiztosnak kiküldését, igen heves 
és érdekes vita fejlődött ki.

A fenti bizottm ányi ülés jegyzőkönyve szerint a rablók 
viselt dolgai, ezeknek mikénti kézrekerítése s közbiztonsági 
közegek ügyetlen, bátortalan  eljárása, mely a megye kö
zönségét ingerültségbe hozza, s m éltán — voltak a vita 
tárgyai. Inkey Zsigmond  bizalmát fejezte ki a közigazgatási 
hatóság gyors és erélyes eljárása iránt; a kir. biztos kikül-
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dését nem fogadja el, m ert az szegénységi bizonyítvány 
volna a megyére. Szalay Gusztáv élesen ostorozta a köz- 
biztonsági közegek élhetetlenségét.

U toljára Mezey Pál ref. esperes dörgött a vitatkozásba 
s rendkívüli éles hangon kelt ki a köznép ellen, a többek 
között ezeket mondván: ». . .  a seb, a fene köznépünk
ben (?í van. ipely még ott is negatíve viseli magáig hol 
az élet legszentebb céljáról, a társadalm i rend. személy- 
s vagyonbátorság fentartásáról van szó, sokan, pláne, 
elősegítik a tüzet; rejtegetik a gonoszt s még akkor sem 
nyújtanak segédkezet (folytonos zúgás) midőn erre fel
kéretnek. Zúgnak ö n ö k ? ... azt kívánom, hogy kihallgas
sanak, m int én kihallgattam  m ásokat; s bárm int zúgjának 
is, elmondom azt, ami meggyőződésem, m ert ahol személy- 
és vagyonbiztonságról, a két szentségről van szó. ott semmi 
áldozatot sem ismerek s semmitől vissza nem rettenek. 
(Éljenzés.) Olaszhonban, midőn látta a korm ány, hogy 
m ár nem b ír a brigantikkal, sarcot vetett azon községekre, 
melyek gyávák, vagy egyetértők voltak a gonoszokkal s 
meg lett az eredmény. így kell nálunk is, (Zúgás a polgá
rok között) kivetni 3—4—500—1000 forintot azon közsé
gekre. melyek a segélynyújtást megtagadják (Még nagyobb 
zúgás, — úgy van, éljen! — hangzott különböző oldalról) 
s el fogjuk érni az eredményt. Itt van a bajok forrása, azt 
nyiltan kimondom.« (Helyeslés, éljenzés.)

A tüzes felszólaló, kinek elődjét, Szabó Istvánt, Zá- 
dorban, Gelencsér bandájának néhány tagja 1865-ben ki
rabolta, messze m ent követelésével. Néhol, m int látni fog
juk, próbált a nép a betyárok ellen fellépni lárm ával, 
harángok félreverésével, stb., de sehol sem érte el célját. 
Olyan falu pedig Somogybán nem volt, amelyben a község 
lakossága a maga egészében a betyárokkal, rablókkal ta r
tott volna. Csak egyes, megtévelyedett em berekről lehetett 
volna szó, m iattuk az egész falu népét pénzbírsággal súj
tani igazságtalan dolog lett volna. Pedig ez is megtörtént. 
Az 1832. évi április 2-iki nagygyűlés (59. p.) Bürüs köz
séget, m ert a prédikátor kirablását nem gátolta meg, a 
megyei rendszabály szerint Spissich S. bíró kiküldött, a 
prédikátor kárát a helyiséggel megtéríttette.

Vádolták a népet még azzal is, hogy a betyárokat, ha 
házukba tér, ételneművel, itallal ellátja, megvendégeli. P er
sze, hogy megvendégelte, m ert ki nem térhetett előle. Tel
jesen igaza van Berzsenyi Dánielnek a m ár jelzett m unká
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jában. (34. 1.) hogy a zsiványokat minden csárdán, tanyán 
és faluban térített asztal várta  s hogy az urak  is kényte
lenek voltak nekik adózni.

Igen, és pedig a legtöbb helyen évi commenció alak
jában is. A gróf Széchenyiek tarnócai uradalm ában a múlt 
század első felében az akkori grófné a rendes commención 
kívül, m inden évben gondosan megfelelő összeget tett félre 
az uradalom ban időközönként jeletkező betyárok részére s 
midőn jelenlétükről tudom ást vett. m inden szó nélkül bizo- 
nvos összegei küldött ki nekik.

Egyik-másik betyárbanda jóindulatát a birtokosok, 
gazdatisztek jórésze más alakban is igyekezett megnyerni. 
Midőn bekopogtattak hozzájuk, vacsorán látták őket, szál
lást adtak nekik, továbbutazásukra kocsit bocsátottak ren
delkezésükre, hogy ezzel magukat s gazdaságukat védjék. 
Ez utóbbit a kártételek, főleg felgyujtások ellen. Az ilven 
helyeken a betyárok csak beszóltak s a számadó, a gazda, 
az erdős s más megbízott, kívánságuk szeerint kiadta nekik 
a disznóhúst, szalonnát, kenyeret, lisztet^ stb.

Megtörtént, hogy némelyik gazdatiszt, erdőkön való 
átutazásoknál, hogy a betyárok által való kirablását el
kerülje, egy-egy ismerős betyárt kért fel kocsisnak s úton- 
állás esetén az illető betyár védte meg. Ha a betyárok az 
nyen betyár-kocsist az úton megállították s az felfedte ki
létét. a kocsi bántatlanul tovább mehetett.

E kénytelen alkalmazkodást nem lehet a romlottság 
elhatalm asodásának tekinteni, m int Berzsenyi írja, hanem 
a kényszernek kell betudni. Ily kényszerhelyzetre m un
kánkban elsorolt események során számos esetben 
találkoztunk. Ily, egész bizonyosan kényszerű megvendége- 
lésért, Móricz György 29 éves gadányi m estert »25 kemény 
botoknak ütésére* * ítélték a m últ század első felében.

Juhász András fellépésére s rablásaira  való tekintetből 
a vármegye 1868. évi szeptember hó 17-iki közgyűlésen 
a korm ánytól teljhatalm ú kir. biztos kiküldését kérte. Ezt 
gróf Forgács Móric nyugalmazott ezredes személyében 
m egkapta.2) Áliása elfoglalása u tán Juhász bandáját, még 
m ielőtt őt magát agyonverték volna,, megsemmisítette. E si
kerre Csépán Antal táviratilag fordult a belügyminiszter
hez, hogy a királyi biztosságot szüntesse meg. A belügy
m iniszter a kérelm et a következő indokolással utasította el:

l) Gróf Széchenyi Franciska közlése (Somogytarnóca).
*) 4257—1868. és 5625- 1868. sz.
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». . .  m ert a rablóíőnöknek sikerülhet egy uj bandát alakí
tani egy oly megyében, melynek köznépe a rablófőnökből 
hőst csinálva, azt a nép ajkán forgó versekben megénekli, 
egyáltalán nem felesleges, hogy az a nép, mely a társada
lom ellen elkövetett bűnt átérteni nem látszik, legalább 
anyagilag érezze súlyát azon rendkívüli intézkedéseknek, 
melyek mulasztásával s bűnös közömbösségével részben 
ő maga tett szükségesekké.*

Így aztán a vármegye elrendelte^ hogy a kir. biztos 
kineveztetése nyomtatványokon áz egész vármegyében köz
hírré tétessék. A miniszter m indazonáltal még december 
hó 27-én megszüntette gróf Forgách Móric királyi biztos
ságát.

1869. évtől kezdve csák szórványosan történtek na
gyobb rablások gyengébb szervezetű betyárok, vagy alkal
milag egy-egy rab lásra  összeverődött pásztorok által.

1873—75. években az alispánhoz befutó jelentések sze
rint, tűrhető állapotok voltak.

1876—77. években Séta Pista s bandájának nagy
vonalú s vakmerő rablásai két éven át tették bizonytalanná 
a közbiztonságot nemcsak Somogybán, hanem  Szlavóniá
ban is.

Mint a »Somogy« című lap XIII. évf. január 9-iki 
számában írta. »A rablóbandák, családokat zaklató h a ra 
miákat jellemző támadásai indignátióbav sőt rettegésbe ej
tik megyénk közönségét.«

Az 1877 január 8-iki ülésen felhozott rablási esetek 
az egész megyét felrázták; ezek szerint a betyárok a meg
támadottakat nemcsak pénzüktől, értékesebb tárgyaiktól 
fosztották meg, hanem  még tettleg is bántalm azták, de sőt 
kínozták. Ezek az események a vidéki lakosságot oly ré
mületben tartják, hogy m ár délután 3—4 órakor elzár- 
kózvav töltött fegyverekkel kénytelenek házukat őrizni. 
Persze, ez inkább az úri s vagyonosabb egyénekre vonat
kozott. Egyébként pedig egy egy betyárbanda, különösen 
ha híressé vált, az egész megyét rettegésben tudta tartani, 
mint azt leírásainknál láttuk.

E tárgyban összehívott rendkívüli közgyűlésen elkese
redett szónoklatokat tarto ttak  s a helyzet javítására több 
orvoslást indítványozták. Ezek között azonban egy sem 
volt olyan, amit korábban m ár el nem rendeltek volna és 
— eredménytelennek bizonyultak.

h Somogy vármegye története, 865. 1,
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Séta Pistának kényszerhelyzetében való öngyilkossága 
s bandájának szétugrasztása u tán a híres betyárvezérek 
sorozata voltaképpen befejeződött s olyan tarthatatlan  köz- 
biztonsági viszonyok m ár nem ismétlődtek, noha a rablá
sok nem szűntek meg. Meglehet, hogy az 1878. évi bosz
niai megszállás kis mérséklődést idézett elő., amelynél sok 
somogyi kujtorgó is behívást kapott. Az 1878—1886. évek 
között ismét főleg állattolvaj 1 ásókról s egyeseknek vakmerő 
útonállásáról emlékeznek meg a hivatalos iratok.

1888-ban fordultak élő nagyobb rablások s 1889-ben 
Oroszlán Pali vezérlete alatt álló banda garázdálkodott 
másfél hónapig, kit somogyi származású társai vezettek 
ide. Elég gyorsan elfogták őket. Ez időben m ár a csend
őrség csaknem egy évtizede fennállott s m ár nem lehetett 
oly korlátlanul betyároskodni, m int a pandurvilágban. Ell
nek dacára Oroszlán felléptekor is kezdődtek terjedni azok 
a rém hírek^ melyek a betyár hősieskedéseket korábban 
végigkísérték olyankor is, am ikor a megye alispánjához 
oly jelentések érkeztek, hogy »a személy- és vagyonbizton
ság jó lábon áll.«

Azon semmit sem csodálkozhatunk, hogy a Patkó test
vérek. Gelencsér. Bergán rablásainál. (1860—64. évek kö
zött) melyek sorozatosan, gyorsan követték egymást s gyil
kolásokkal is jártak , a közönség rémületbe esett és később, 
bizonyos idő elteltével felbukkant rablógarázdálkodások 
ideje alatt kétségbeesett; de a közbeeső évek alatt is — 
néha 3—4 éven át — midőn ezek m egritkultak s részben 
nem rendszeres, hanem  csak alkalmi rablások történtek, 
oly rettegtető hírek já rtak  megyeszerte, amiket csak feszült 
idegzetű, félénk emberek fantáziája szülhetett.

1867—68-ban a Dráva mellékéről hajmeresztő dol
gokat terjesztettek Juhász András fellépte kapcsán, pedig 
ő és bandája a rra  nem is járt.

A »Pesti Napló« 1868. évi szeptember 15-iki számában 
azt állította, hogy Somogybán a zsiványokat a nép (!) ko
csin csárdáról-csárdára hordozza s együtt rabol velük (!). 
H át hogy kocsin hord ták  a betyárokat bizonyos távolságra, 
az igaz; azonban hordták  az uraságok s gazdatisztjeik is 
és mindenki, akit a betyárok erre  felszólítottak; de azt 
ellentm ondást nem tűrő parancsra  tették. Próbálta volna 
a felszólított azt megtagadni: agyonlőtték volna.

Mindenféle, lehetetlen vad h ír terjedt el a nép között. 
Itt 12, vagy 16 zsiványt láttak; néhol nyúlhajtókat kép
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zeltek rablóknak s jelentették a hatóságnak, melyet kéijy- 
szerítettek vizsgálatra s kitűnt, hogy képzelet volt az egész.

Az 1868. évet követő években még mindig majdnem 
állandóan életben volt a rögtönítélő bíróság, m ár persze 
nem katonai, hanem  polgári egyénekből összeállítva. Az 
elnök mellé ülnököt neveztek ki. E bíróság m ár megszorí
tott hatáskörrel működött, kimondva, hogy »zen bíróság 
elé ezentúl csak oly egyéneknek állítása rendeltessék, akik
nél aiinák valódi szüksége fennforogd

Juhász András s azután Séta Pista betyárvezéréknek 
halálával (kikről m ajd külön is szó lesz), 1868—1870. évek 
után a szervezett bandák tünedezőben voltak, csak néhány 
rövid életű akadt itt-ott, de azok is gyorsan szétoszlottak.

Ezek m iatt még 1882-ben is fennállt a rögtönítélő 
bíróság.

A m últ század 80-as éveiben is tarto ttak  a rém hírek 
minden konkrét adat nélkül. A többek között a »Somogy« 
1887. évi 39. számában írja  valaki: »A községekben, pusz
tákon lakó birtokosok egy este sem hajthatják  le fejüket 
nyugalommal, m ert nem tudják, m ikor törnek rájuk. 
Mintha Sobrí-kort érnők ú j r a ...«

A hatóság, valószínűleg a hírek hatása alatt, katona
ságot kért segítségül, de — nem kapott; rögtönítélő b író 
ságot is kívántak — megtagadta a miniszter.

Megjegyzendő, hogy a rablás az egész megyében so
hasem volt általános, mindig csak bizonyos részére terjedt 
ki. A gyakori rablások a megye déli felében, az erdősebb 
területeken s a Dráva m entén fordultak elő, de ezeken a 
területeken sem állandóan. A megye északi félében, a Bala
ton vidékén, ritkábban történt.

A lapokban, főleg a fővárosiakban, közzétett tudósí
tások rendesen városi, a népet nem ismerő egyénektől 
származhattak, akik m inden kisebb esetet kiszínezve ter
jesztették a híreket s hozták izgalomba a közönséget.

Mint láttuk, a közbátorság biztosítása érdekeben kö
zel másfél századon át kereste, kutatta a hatóság a betyá
rok, vagy m int a körözvények, rendeletek nevezték őket: 
kujtorgók, csavargók, zsiványok. haram iák garázdálkodá
sainak okait, azok meggátlásának m ódozatait s néha való
sággal kétségbeejtőnek nyilvánította az e téren m utatkozó 
bajokat,, időközönként őszintén bevallva, hogy azokon nem 
tud segíteni. Nem is segíthetett, m ert azoknak igazi, mesz- 
szemenő okát nem vette észre, csak okozatát érezte. Az a



174

talaj, melyből a baj nőtt, szemléletében annyira megszokott 
s természetesnek látszó volt, hogy abból ilyféle rossz, vad 
sarjadzást nem is keresett. Pedig erre a bajt előidéző ta
lajra kellett volna gondolnia. H iába volt a káros dudvát ki
hajlásaiban irtani, ha  annak gyökere a neki alkalmas ta
lajban tovább m aradt. A letarolt hajtások újból kinőnek.

Már pedig Somogybán a talaj s abban a gyökérzet a 
nagybirtok alakjában megvolt s az nemcsak megszüntet- 
nető, de még csak megnyirbálható sem volt s így fen
nmaradt a pásztorság, m ár pedig ebből kerültek ki a betyá
rok rablóbandái. Irthatták  ezeket tömegesen, orgazdáikkal 
együtt, amint hogy néha túlságbamenőleg tették is, (a nyu- 
lat bokrostól ütve) a töm érdek pásztorseregből újak léptek 
helyükbe. A betyárvilág megszűnése Somogybán s az o r
szág más részein is csak fokozatosan állt be.

A gazdasági viszonyoknak a m últ század 70-es éveiben 
kezdődő roham os megváltozása s a nagyobb uradalm ak
nak örökösödése, osztozkodás útján való széttagolása után 
a földbirtokosoknak szinte roham osan terjedő eladósodása, 
melyet a takarékpénztáraktól könnyűszerrel felvett kölcsö
nök csak fokoztak, a régi, hajdan szolid uradalm ak egy 
részének eladására kényszerítette a birtokost. A vagyonos 
zsidók, pénzintézetek az eladósodott birtokokat megvették, 
azok jelentékeny részét parcellázták s ez maga után vonta 
az erdőségek nagy részének kiirtását, a legelők megszűné
sét^ vagy szűkebbre szorítását, jó nagy részének szántó
földekké való feltörését. A megmaradt uradalm ak is bel
terjes gazdálkodásra térvén át, az állattenyésztést meg
szorították, ennek következtében eltűntek a gulyák, méne
sek nagy állom ányai; a juhtenyésztés megszűkült s term é
szetesen a pásztorok száma is roham osan leapadt. Ma ta
lán tizedrésze sincs a régi létszámnak.

Megfogyatkozott az erdő, leapadt a pásztorok száma, 
s e két főtényezője a betyáréletnek többé nem termelhette 
veszedelmes alakjait. Ehhez járu lt a közigazgatás és egy
úttal — különösen a csendőrség szervezése révén — a köz- 
biztonság javulása, a közlekedési eszközök fejlődése, sza
porodása (Somogy megye egyike volt azon vármegyéknek, 
melyben a legtöbb vicinális-vasút épült); a telefont, rádiót 
meg sem várva, megfosztotta a lehetőségét a kalandos 
betyáréletnek.

A betyárság a régi alakjában többé vissza nem térhet, 
u tána tehetjük: a vidéki helyeken, faluk, m ajorok, puszták
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világában sehogy sem; virágoznak másutt, más alakban, 
elég dúsan, de m ár nem a vidék erdőrengetegeiben, hanem  
a nagyvárosokban, az égbenyúló paloták rejtőzködésre al
kalmas részeiben.

A gatyás betyárokat napjainkban a nadrágos betyárok 
képviselik.



Pandúrok.

Meg kell emlékeznünk a közbiztonság, vagy m int ak
kor mondták, a »közbátorság« azon időbeli őreiről, a pan
dúrokról is, kiket a hivatalos iratok később foglároknak  
is neveztek.

Hogy pandúr elnevezésük, mely nem látszik m agyar 
eredetű szónak, honnan származik, nem tudtam  megálla
pítani. Régente a bácsmegyei szerbeket és németeket, m int 
határőrvidéki született katonákat, nevezték pandúroknak.

Hogy a pandúr-intézm ényt m ikor létesítették az ism ert 
hatáskör betöltésére, nem tudjuk. Az egészen bizonyosra 
vehető, hogy visszanyúlik a XVlII. századba. Már 1790. év
ben említik az okmányok; 1790-ben m egállapították a 
pandúrok létszámát az akkori öt járásban  egy hadnagy 
s egy strazsam esterrel. A panduri rendszabályokat 17Ö5- 
ben erősítették meg4 a megye 1796-ban számukat 25-el 
szaporította. (Nagy gy., 346. és 480. p.)

Kikből szedték a pandúrokat?
Pandúrokul rendesen katonaviselt, szegény zsellér, 

földbirtok nélküli emberek jelentkeztek s ezeket is vették 
fel. akiknek e foglalkozása biztosította életlehetőségüket. El
sősorban nőtlen, vagy gyermek nélküli, katonaviselt egyé
nek jöttek számba, kik 36. évüket még nem töltötték be.

Volt eset, hogy szükségből, vagy bizonyos pártfogással 
cselédembert, bizonyos szolgálat fejében, betyárok bosz- 
szújától tartó  egyéneket is fogadott fel a 'főszolgabíró. 
Egyik főszolgabíró 1864-ben a főispánhoz intézett jelen
tésében írja: «Eddig azt az elvet követtem, hogy csak me
gyebeli, kiszolgált, szabadságos katonákat alkalmaztam, 
igyekezvén a béresektől s kocsisoktól a pandúrokat meg
szabadítani*.

A panduri vezető állásokat intelligensebb s néha elég 
jómódú emberek is elfogadták: pl. 1860. években a látrányi 
jegyző, Gréczi László pandúrból lett jegyző, Zsoldos és 
Duss Lajos tanítókból csendbiztosok, strázsam esterek let
tek.

12
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Hogy a pandúrok kiválasztásánál az emberekben nem 
válogathattak, annak legfőbb oka a nyomorúságos fize
tésben keresendő.

A pandúrok a rendes rendőri szolgálatuk mellett »pa- 
tallérozás« (ő rjárat) során, sokirányú más »közbátorság
gal* vonatkozásban álló teendőket is végeztek. A csárdákat, 
rejtett tanyákat, félreeső pásztorházakat, m ajorokat, m al
m okat megtekinteni,, orgazdákat kikutatni s bírói kézre 
ju ttatn i s általában a garázdálkodókat megfékezni, a go
nosztevőket, különösen az időnkint nagyon elszaporodott 
betyárokat üldözni, elfogni s a hatósághoz kísérni. Volt 
idő, midőn a szolgabírák a pandúrokat kizárólag a 
betyárok üldözésére (»megvadászására«) alkalmazták. 
(1811. év ngy. 1318. p.)

Evégből, természetesen, rendes őrjáratokat kelleti vé- 
gezniök, melynek kapcsán a hidakra, a kidobott állati hul
lákra  s ledüléssel fenyegető házakra is figyelmet fordítani 
s rendkívüli esetben duhajnak öltözve, a betyárok közelébe 
férkőzni. (1867. évi m ájus 20.-i nagygyűlés 70. sz. határo
zata). Azonkívül a szegénysorsú panaszosoknak segédkezet 
nyújtottak.

Beosztásuk szerint gyakran a csendőröket s a betyá
rok üldözésére igénybevett katonaságot kellett kalauzol
n a k , velük együtt tevékenykedniök s a megyén kívül eső 
területre is átkísérni. Egy-egy különítményhez rendesen 
2—2 pandúrt osztottak be.

A m últ század 30-as éveiben az eltörölt hajdúk helyett 
tömlöcök őrzésére alkalm azták,1) hová a várnagy sza- 
kaszonkint osztotta be őket, félhavonkint felváltva, mind 
az öt járásból 6—6 legényt, tehát összesen harm incat. Egy 
káplár vezetése mellett tettek szolgálatot. A tömlöcök őrzé
sénél egészen katonai módon bántak velük. Dobszó mellett 
még katonai im ádságra is fogták őket. Az 1848—9-iki sza
badságharc idején pedig a pandúroknak a »belbátorság 
fenntartása* m ellett az ellenség pusztítása is kötelessé
gükké tétetett. * 2)

A régi pandúrok járandóságukat a megyei pénztárból, 
1865' évtől kezdve pedig az ezen célból »kirendelt alapból« 
kap ták .3)

*) 1834. évi megyei gyűlés 2. sz. 882. p. és 1835. nagygy 482. p.
2) 1848-ban gróf Niczky főparancsnoksága alatt vettek részt az ellenség 

üldözésében. 1829 — 1848. sz.
8) 213—1864. sz.
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Hogy a panduri alkalm azlatás nem volt keresett, an
nak a gyenge díjazáson kívül a foglalkozás nehézségei s a 
rablóvilág virágzásakor életveszélyessége is oka volt.

Fizetésük mindig gyenge volt, 1881. évben évi 120 
forint. 1814-ben m ár valamivel több .1) 1894. év után,, m i
dőn az absolutizmus lépett életbe, évi 180. később 200 fo
rin t fizetést élveztek a közpandurok; a káplár 250, az ő r
mester évi 400 forint fizetést kapott. Rendes fizetésükhöz 
mellékjövedelemként já ru lt a megyén kívül teljesített szol
gálatukért bizonyos összegű napidíj. 1831-ben a közpandur 
12 kr., a strázsam ester 36 kr. napidíjat kapott; később, 
1863-ban a közpandurét napi 30 kr.-ra em elték.l 2) Ha 
rablót, betyárt más megyében kellett üldözni, »serkentésül* 
külön 30 kr.-t kaptak. A kóborló betyárok elfogásáért 40 
forint járt, ha  azonban az illető híresebb betyár számba 
ment. nagyobb összeget is utalványoztak n ek ik .3) Volt idő, 
midőn gonosztevők (betyárok) üldözésénél 20 napig is tá 
vol voltak a megyéből. 1812-ben a H elytartótanács az élve 
elfogott gonosztevő stb. u tán 50 arany, a halva elfogottért 
25 arany forintot állapított meg. »Különös esetben Ö Fel
sége nagyobb jutalm at kegyesen m egajánlani méltóztatott. 
(1812. gy. 761. p.)

A pandúrok száma a megye akkori négy járásában, 
1814-ben, 80 volt, mely számot később 40-el emelték, 
»minthogy a gonoszoknak, a szökevény katonáknak szá
mos voltára nézve a szükségnek esete m ost is (1835-ben!) 
fennáll. . .  az egész 120-as számot továbbra is fenn kell 
ta r ta n i.. .  ebből folyik . . .  hogy a pandúrokat, kik csupán 
csak a gonosztevőknek kiirtására rendeltettek (az a 40!), 
más mellékes célokra, melyek a belső bátorság fenntartá
sával összefüggésben nincsenek, semmiképpen fordítani 
nem lehet. (1835. évi közgy. hat.) Az 1848—49. évi szabad
ságharc után, 1850-ben a pandúr-intézm ényt az osztrák 
abszolutisztikus uralom  megszüntette. Az alkalmas pandú
rok a csendőrök közé állhatták, ha a rra  a kívánt minősí
tésük megvolt. A pandúrokat ekkor a csendőröké elterjed
tebb nevükön: zsandárok helyettesítették. A csendőrségre 
nem alkalmas pandúrokat valahol m ásutt helyezték el.

1851. évben azonban a pandúr-intézm ényt újra visz- 
.szaállította a Bach-korszak korm ányzata. Minden járásban

l) 112-1814. sz.
2I 65 292—1863. helyt, tanácsi sz.
3J A csendőröknek 60 frt járt. 13 135—1864. helyt, tanácsi sz.

1 2
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legalább 10 pandúrt, egy-egy káplárral s összesen 3 őr
m esterrel rendszeresítettek. 1864-ben a megye részére m ár 
90 pandúrt engedélyeztek. A következő évben Pálffy Móricv 
M agyarország kir. helytartója, megengedte, hogy a rendes 
létszámon felül 36 pandúr fogadtassák, azon meghagyás
sal, hogy azok kizárólag csak a gonosztevők (b'etyárok) 
üldözésére s elfogására használtassanak fel.

1867-ben a m egye1) 170 pandúrt állapított meg az 
egész megyére, egy já rásra  29—30-at számítva; egyedül a 
szigeti járásba ju ttato tt 80-at, valószínűleg azért, m eri e 
já rásban  garázdálkodtak legerősebben a betyárok.

A pandúrok ruházata, m int tudjuk, m inden megyében 
más-más volt. Somogybán több változáson ment át. Hogy 
milyen volt 1848 előtt, azt nem tudtuk részletesen; hogy 
az intézmény megszűnése előtti s azelőtti évtizedekben mi
lyen volt, a rra  a mai 70—80 éves öregek közül is kevesen 
emlékeznek pontosan. A panduröltözet leírását sehol sem 
találtam .

Levéltári töredékes adatokból, alispáni rendelkezések
ben felsorolt ruhanem űek varrási árának megállapítása 
s több öregember közlése alapján nagyjában tudtam csak 
m egállapítani a pandúrok ruházatát.

A m últ század első felében egyes levéltári adatokból 
megállapíthatólag a pandúrok saját ruhájukban  tettek 
szolgálatot, tehát olyan ruhát vehettek fel, amilyenben 
még szolgálatba állásuk előtt jártak. 1837-ben történt ren
delkezés szerint csákót csak az őrök hordtak s azok, akik 
egy hónapig strázsát állottak. A többiek »formás sipkát« 
viseltek. -) Az 1840. év m ájus 1-én tarto tt megyei nagy
gyűlés (1639. pnt, 632. 1.) kimondotta, hogy ». . .  végre a 
pandúrok a Csinosság tekintetéből fejenként évenkint egy, 
a célhoz alkalm azott egyforma Sapkát fognak jövendőre 
kapni, melynek megszerzése fő adó Szedő U rra bizatik. 
megjegyezvén egyszersmind, hogy a Pandúroknak fehér 
gatyákat és betyárkalapokat viselni titalmas. A cifra zsino- 
rozás, mely a luxusra vágyásnak s korhelységnek címere,, 
rangon felül meg ne engedtessen. A káplárnak 3 sorú szőr- 
zsinórból való zsinorozás, a strázsam estereknek pedig, kik 
a Comandónak tisz tje i..., megengedtetik, hogy gazdagabb 
zsinoroztatással és selyem zsinórral, vagy sujtással él
hessenek. (1824. évi okt. nagygyűlés hat. 2140 p.) * *

1) 1867. évi megyei nagygyűlés 70. sz. határozata.
*J 3258—1864. sz.
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A pandúrok a m últ század hatvanas éveitől kezdődő- 
leg egyszerű puhaszárú csizmát hordtak. Posztó-anyagú 
nadrágjuk vörös- és kékszíníí volt. A vörösszínű nadrág 
hasonlított a mostani megyei hajdúkéhoz, a kék nadrág 
pedig »német-nadrág« szabású volt, oldalt sárga pityke 
gombokkal díszítve s térden alul, hogy csizmára ráhúz
ható legyen, nyitott volt. A vörösszínűt dísznadrágul vet
ték fel.

Meleg időben, főleg nyáron, kékszínű gyolcsból való 
gatyát hordtak, persze ráncba szedve, alul rojttal, vagy 
anélkül. Ez utóbbit koszorúsán díszített zöld sáv szegé
lyezte', hogy ki ne vássék, ki ne rojtosodjék. Kékszínű 
mellényükön  (»puruszlin«) két oldalt pityke-gombok ka
nyarogtak.

A dolmány anyaga, a hétköznapié, fekete vagy barna 
színű posztó volt, az elől lévő gombok száma szerint iga
zodó egyszerű zsinórral. Posztóból volt a zöldszínű, dísz
ruhaként szerepelt dolmány, mente is. Ezen sűrű, dús sár
ga zsinórzat díszelgett. Nagyon hasonlított a m ostani me
gyei hajdúkéhoz. A barna  dolmány a mai törvényszéki 
altiszti attilával csaknem azonos volt.

Ezekre került hidegebb időben a szürke köpönyeg, 
melyhez fel- s legombolnató csuklák járultak.

A pandúrok fekete, puha, kakastollal ékesített kalapot 
viseltek. A Bach-korszak alatt, 1852-től csákót is hordtak.

Ezen ruhaviseletre való megállapításom at részben iga
zolják a hivatalos iratokban található adatok., amelyek 
szerint a zöld dolmány varrásd íját 2.90 frt, a zöld m en
téét 3 frt 90 kr, a barna  dolm ányét 1 frt 65 kr, a vörös 
nadrágét 1 frt 65 kr, a kék nadrágot 80 kr, a szürke kö
pönyegét 1 frt 70 kr-ban szabták meg. 1)

A pandúrok baloldalukon kötélféle tekercset hordtak, 
hogy az elfogott egyéneket azzal megkötözzék. Egyidőben 
nyakukban bőrtarisznya  lógott; oldalfegyverük a m últ szá
zad első felében széles bajonett, később keskenyebb, hosz- 
szú, olyan, m int az akkori honvédségé volt. 1835. évtőj 
duplacsövű puskát kaptak. (2371—1839. sz.) Későbbj a 
mull század 70-es évéig Wetterle-féle elöltöltő, azután pe
dig Kirchner-féle dupla tizenkettes, hátultöltő puskát hasz
náltak. Ennek tölténye a reposzt, mely kétszerié nagyobb 
volt a nyúlsrétnél. Egy töltényben 5—6 reposzt fért el. * 2)

») 3555—1S74 sz.
2) 8996-1S71. sz.
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A pandúroknak a betyárok üldözésében fősegítőjük, 
m int m ár érintettük is, a Bach- és Schmerling-korszakban 
a zsandárok, és időnként a sorkatonaság; ezek között külö
nösen vadászkatonák voltak. Ez utóbbiakról külön leírás 
nem szükséges.

A pandúroktól a jól szervezett betyárbandák nem 
igen tartottak, m ert magukkal szemben nem találták elég 
elszánt embereknek, ami érthető: egy része családos, java
korban lévő, vagy azt túlhaladott idősebb ember volt, míg 
a betyárok legtöbbje 20—30 éves, többnyire nőtlen, min
denre elszánt fiatal egyénekből került ki. Másrészt a pan
dúroknak tökéletlen, hiányos felszerelésük volt. Hátultöltő 
puskákat, pisztolyokat elég későn kaptak. A betyárok rab
lásaik alkalmával az uraktól szerezték be a legmodernebb 
puskákat, pisztolyokat, amelyekkel a pandúroké távolról 
sem vetekedhetett s így e tekintetben különösen hátrány
ban voltak a betyárokkal szemben.

A betyárok, hogyha védettebb állásban voltak, pl. er
dőben, csárdában, vagy valami dombon, rendesen gúnnyal 
fogadták a pandúrok megjelenését s bántó megjegyzéseik
kel hívogatták maguk felé, kik bizony, ha kevesebben vol
tak, m int a betyárok, kitértek a harc elől.

A betyárok a pandúrokat tollasoknak, mankósoknak 
csúfolták s egymás ellen való harcuknál a betyárok egy- 
egy lövésük eldördültével rendesen odakiáltották nekik: 
»Ne kutyák

A betyároknak általában kedvenc szójárásuk volt a 
pandúrokra: te kutya. Sobri Jóska Szakácsiban a pandúr- 
hadnagyra, ki köszönését nem fogadta el, rákiáltott: »Meg 
ne mozdulj, k u ty a . . . !« A nóta m ondja:

Gyér utánam vármegye kutyája,
Megrövidül életed órája.

A »kutya« elnevezéssel a betyárok a pandúrok iránti 
megvetésüket fejezték ki s általában a pandúrokat mások 
is, ha  ellenszenvüknek kifejezést adtak, a vármegye ku
tyáinak nevezték.

Egyébként a zsandárokat is elnevezték tollasoknak, 
kukoricazsandároknak. Ez utóbbi gúnynév onnan eredhet, 
hogy a zsandárok figyeléseknél gyakran a kukoricásban 
húzódtak meg. Részben a pandúrok rovására volt írva a 
»Somogy« 1876. évi 52-ik számában a következő gúnyos 
tudósítás: A betyárok, m intha csak névnapra járnának,
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egész bátorsággal; kár, hogy egy dudást nem visznek m a
gukkal, ki ráfu jná az indulót, m ikor megindítják a hízó
kat . . .  Nem csoda, egy-egynegyed m érföldre esik egy pan
dúr, 50 m érföldre esik egy ő r já ra t ...«

A hatóság egy része a pandúrokkal nem volt meg
elégedve. Hegyessy János szigeti főszolgabíró 1864-ben 
azt írta  róluk a főispánhoz intézett egyik jelentésében, 
hogy »szerkezetük szerint« a leghaszontalanabb osztály. x)

Ezek a jelentések kissé túlzottaknak s egyes esetek 
után való általánosításnak tekinthetők. Mert ha  m inden
kor nem is állották meg helyüket, nagy általánosságban 
gyáváknak nem nevezhetők. Elvégre főleg azok, kik h a j
lamból s talán hivatásérzetből álltak be pandúroknak s 
egyéni virtust is éreztek magukban, igyekeztek kötelessé
güknek megfelelni. 1811-ben, midőn a H elytartótanács sür
gette a jelentést a »belső bátorságra* nézve, a megye azt 
felelte, hogy ». . .  mióta a Pandúrok béhozattattak, azóta 
a Belső Bátorság is helyre állíttatván, Utonállók és Csavar
gók tsoportokban nem találtatnak. Akik azelőtt voltak, bé- 
fogattattak ...« Ez időben egyébként parancsot is kaptak 
a szolgabírók, hogy »Pandurjaikat egyedül a Csavargók 
megfogattatásukra áldozzák.* (1811. nagygyűlés, 1318. p.)

Számos merész, ügyes, hivatása m agaslatán álló pan
dúrról olvasunk a hivatalos jelentésekben, pl. a Patkó 
Pista elleni harcban elesett Páfics káplárról, továbbá Sli- 
aszni őrm esterről, a' nyiresi csárdánál Juhász András ban
dájának ostrom át vezető Polczerről, Miilei pandurkáplár- 
ról, kit ki is tüntettek. (218—1869. sz.) és több betyárt el
fogó, vagy agyonlövő pandúrról, kik elszántan, vitézül 
teljesítették kötelességüket. Ezt az a körülm ény is tanúsítja, 
hogy számosán a betyárokkal való erős harcokban estek el. 
Egyesek pedig, különösen a vezetők, bátor emberek voltak, 
amit tetteik bizonyítanak.

Patkó Jancsi és Pista üldözésének pandurvezetői, Ber- 
gán Jancsi betyárvezér agyonlövői, bandája egy részének 
névtelen pandur-elfogói a legnagyobb életveszély között 
tanúsítottak hősies bátorságot. Valósággal bravúros volt 
Gelencsér József Bácskába szökött somogyi betyár elfogása 
s hazahozatala és Séta Pista, szintén neves betyárnak

t) Zalában is nagyon rossz hírük volt. Skublics Gyula zalamegyei főis- 
páni helytartó 1865-ben azt írta Somogy főisp. helytartójának: „ . , ,A pandú
rok az elsőtől az utolsóig a legnyomorultabb egyéniségek, kik nem zsiványt, 
hanem egy tolvajt sem tudnak elfogni."
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s bandájának fogságba esése, mely a horvátországi Verő
ce megyében történt.

A betyárok és rablók elfogása körül tanúsított ügyes
ségükért s bátorságukért számosán jutalom ban részesül
tek, pl. Deák Sándor, Ném eth István, Dalovits pandúr- 
káplároknak  95 forintot, Tóth M ártonnak 60 forintot s a 
társainak  is kisebb jutalm at adott a vármegye.

A kutasi és németladi rablásban résztvettek kézre- 
kerítéséért a vármegye közgyűlése 500—500 forintot utal
ványozott a pandúroknak.

Nem egy kérvény érkezett a megyéhez a pandúrok 
özvegyei részéről, »segedelmi díjat« kérve betyárok ellen 
való küzdelemben elesett férjükre való tekintettel, kik 
hivatali eljárásuknak váltak áldozataivá. »Patkó elhirhedt 
rabló« által agyonlőtt pandúrok nejei részére egyik já rás
ban gyűjtést rendeztek, melynél 25 forint folyt be.

Az elesett pandúrokról szól az alábbi vers:
Félszántottam  somogyvári temetőt,
Vetek bele dupla pünkösdi szegfőt;
[Négy sarkában dupla szegfű nyíladoz,
Közepében szegény pandúr hervadoz.

Egyes pandúrok duhajnak (betyárnak) öltöztek, hogy 
a betyárokhoz férkőzve, őket elfoghassák. Ezt azonriban 
a megye 1887—1976. sz. rendelettel eltiltotta.

Végre a pandúroknak is csak van valami érdemük 
abban, hogy a leghíresebb betyárbandák sem tudtak 2—3 
évnél tovább fennm aradni; részben szétugrasztották őket, 
részben a banda nagyobb részének elfogásával, vagy harc
közben való agyonlövésével annyira megritkultak, hogy ga- 
rázdálkodási területükről kénytelenek voltak eltűnni s kö
zülük egyesek a rablásaikkal felhagyva, békés életre térni.

A pandurintézm ény, m int tudjuk, a múlt század 80-as 
éveitől kezdődőleg fokozatosan megszűnt, m ert az egész 
országban csendőrséget állítottak fel. E katonailag szer
vezett kitűnő intézménnyel a közbiztonság is egyszerre 
megjavult.
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A betyárok rablásainak meggátlása.

A betyárok, tolvajok, alkalmilag összeverődött rablók, 
különösen pedig a garázdálkodó s vagyonbiztonságot ve
szélyeztető szökött katonák ártalm atlanná tételére m ár a 
múlt század első felében tett intézkedéseket a hatóság.

A napirenden levő katonaszökdöséseket a megyei kis- 
és nagygyűlések csaknem mindegyikén tárgyalták részben 
a főszolgabírák jelentése, részben pedig a katonai hatósá
gok átiratai, a helytartótanácsi rendelkezések, vagy a lárs- 
megyék gyűléseinek megkeresése alapján.

1746-ban a megyei pandúrok számát negyvennel kel
lett szaporítani. Az 1760—1770. években községi őrséget 
szerveztek a kóborlók, voltaképpen a betyárok és katonai 
desertorok elfogására.x)

Az 1812. évi augusztus 13-án tarto tt megyei gyűlés 
(543. p.) kimondotta, hogy »szökött katonák, csavargók 
és pásztorok irán t vigyázattal kell lenni, belső bátorságra 
ügyelleni parancsoltatik.«

Zala megye is küldött megkeresést ez irányban So
mogynak. »A gonosztevők m a — úgymond — kik eltökélteit 
szándékukat a rab lásra  annál könnyebb m óddal végre
hajthassák, többnyire szekereken já rnak  s __ annyira el-
szaparodtak, hogy a jám bor lakosoknak házaiknál, az u ta 
zóknak pedig az Országos utakon semmi bátorságuk nincs, 
minthogy ezen állapotban a gonosztevőknek a lovak és 
szekerekkel biró csordások, kanászok és birkások, akilr-

jjek  szekerein a lopott __  portékák vitetni szoktak .......
azért Zala megye úgy rendelkezett, hogy ezek a pásztorok 
lovat ne tarthassanak. Ezen tilalm at kérik behozni So
mogyba is.« a)

Ez irányban Somogy megye m ár ugyanazon évben 
(j.-könyv. 166. 1.) kimondotta, hogy »... a Bujdosók és 
szökött katonáknak m egháborittatása irán t kigondolható 
eszközöknek és Segedelmeknek elővevése és kikeresteté- 
sére, összeszedésére Deputatió rendeltetik.« l)

l) Prot. XX 774. 1. 
340—1H14, sz.
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A katonaszökevények jórésze, míg valahol el nem 
tudott helyezkedni, lopásból, rablásból élt; némelyik a 
legközelebbi alkalommal egy betyárbandához csatlakozott. 
Ezeket a hatóság igyekezett kipuhatolni, szám ontartani és 
időközönként a Helytartótanácshoz kim utatást küldeni. J)

Somogy megye 1821. évi nagygyűlésének 271. sz.-ban 
fbglaltak szerint »Főherceg Károly gyalogezred hadfogadó 
főkorm ánya Molnár András és Lőtzi János szabadságos 
katonák ellen Lakócsai Ispán kirablása és sertések ello
pása irán t kárvallottaknak és itt megbüntetettek gonosz
tevő társaiknak állal küldéséért könyörög.«

A desertorok és szabadságolt katonák rablásaikat rész
ben önállóan, részben valamely betyárbandához állva vit
ték véghez. Elfogatásuk, sőt kipuhatolásuk is nagy nehéz
séggel járt. Igmándy szigetvári főszolgabíró egy ízben azt 
jelentette, hogy » . . .  bizonyos Desertorok állal elkövetett 
rablások kitanulása végett semmit végezni nem tudok« 
Rablásukat meggátolni pedig alig lehetett, m ert ahol ve
szélyt éreztek, azt messze kikerülték. Nagyon jól tudták, 
hogy m erre, hol lehetnek biztonságban, m ert hiszen rokon
ságuk s a pásztorok, akikkel rendesen összeköttetésben 
állottak, idejében értesítették őket a vesz'élyről.

A m últ század hatvanas éveiben (különösen a Patkó
testvérek rablásaival összefüggőleg), am ikor a betyárok 
Délsomogyot valóságos ostrom állapotban tartották, a ha
tóságok a megingott »közbátorság« egyik főokát a nép 
közönyösségében, tétlenségében, a m ásikat pedig a betyá
rok rejtegetésében kereste. Megállapítva azt, hogy e te
kintetben kedvező, sőt biztos eredményhez csak akkor 
ju thatnak, ha a gonosztevők rejtekhelyeit kipuhatolja s a 
népben a kötelességérzetet felébreszti, mely főleg abban 
áll, hogy a gonosztevőket feljelenti.2)

H iába adta ki a rendeletet a hatóság a rra  nézve, hogy 
ha valakinek a házánál, a falujában, vagy bárhol raboltak,, 
csak látta is a betyárokat, köteles illetékes' helyen bejelen
teni s ha  ezt elmulasztotta, kitudódás esetén pénzbeli bün
tetéssel sújtották, — csak nem érkeztek rá  feljelentések.

S m iért nem ? Mert a pásztoroktól, akikkel a betyárok 
állandóan érintkeztek, ezt nem is lehetett várni, hiszen 
pásztor és betyár e tekintetben egy hú ron  pendült, a föld-

l) A somogymegyei illetőségű katonák egyidőben az eszéki (Chasteler) 
gyalogezredtől, később Olaszországban állomásozó ezredüktől szökdöstek meg.

SJ 2608-1862. sz.
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műves-nép, sőt a más társadalom beliek pedig nem m erték 
őket feljelenteni, m ert féltek a betyárok boszújától s nem 
ok nélkül, m ert a feljelentőket halálra keresték, vagy leg
alább is gazdaságukban különböző módon nagy károkat 
okoztak nekik.

Igen jól világítják meg erre nézve a helyzetet egyesek
nek őszintén elmondott vallomásaik. Ezekből néhányat 
idézünk, még pedig különböző időkből s különböző tár
sadalmi rétégből.

1807-ben egy Gergő János nevű csárdás, ki a Görgeteg 
mellett fekvő püspöki csárdái bérelte, m int betyárokkal 
cimboráló, a bíróság elé került. Nála a betyárok többször 
megfordultak s orgazda gyanújába került. Midőn a vád ta
gadásánál a bíró erősen rászólt, hogy »Te megátalkodott 
orgazda voltál egész életedben!«, Gergő János a következő 
választ adta: »De hát, Uram! csárdásnák is kell valakinek 
lenni. Én el nem bújhatok előlük; ha hozzám jöttek, szí
vesen kellett őket fogadnom. Ha feladnám őket, bent süt
nének a házamban, m ert az urak valam ennyit csak fel 
nem akaszthatják; ha  közülük valamelyik kiszabadul, első 
gondja is az, hogy azon, kire haragszik, boszúját tölt- 
hesse. Ha én segítettem volna (midőn egy ízben a csár
dájában mulató betyárokat a pandúrok meglepték, egész 
ütközet volt köztük s ő a pandúroknak nem m ent segít
ségére), pusztai ember vagyok, akár előbb, akár utóbb, ha 
ezek nem, társai, feleségemmel és gyermekeimmel együtt 
nyársba húztak volna.« J)

Ugyanily értelmű vallomást tett ü ekn er  Ferenc 
30 éves egyszerű juhászbojtár is, aki kérdőrevonásakor a 
következőket mondotta: »A pusztai lakósok nem tehetik, 
hogy feljelentsenek ilyen veszedelmes embereket, m ert ha 
elfognák, talán megszöknének, vagy ha büntetésüket ki
állják s ha szabadon bocsájtatnak, isszonyuan bosszút áll
hatnának, minket életünktől fosztanának meg, az urasági 
jószágokban tűz által kiszám ithatatlan "kárt tehetnének.« 
Ez a vallomás 1862. évben hangzott el. 2)

Igen érdekes és jellemző egy intelligens embernek, 
tehát a közviszonyokat magasabb nézőpontból tekintő 
egyénnek egy 1863. évben írt levele az akkori állapotokra 
nézve. * *)

>) 256—1807 sz.
*) 1183—1862 sz
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Méhes Vendel m iháldi kasznárnak az uradalom nál a 
betyárok által történt gyújtogatásra vonatkozólag tiszttar
tójához írt jelentéséről van szó, mely jelentés azzal vég
ződik: »szegény, legalázatosabb szolgája« s azután utó
iratként hozzácsatolva: »Most m ár igazán elmondom, hogy 
szegény, m ert most m ár csakugyan látom, hogy ilyen rend
szer m ellett meg kell halni! Mert az ember most m ár nem
csak két tűz között van. hanem  tudja fene, hány között, 
ha  az ember védelmezi az uraságot és a maga életét, akkor 
agyonlövettetik a haram iák által, ha  az ember a haram iá
kat nem bántja, — felakasszák, vagy agyonlövik, vagy 
láncra itélik-e: c. t. Méhes.« 4)

Egyes gazdaságokban a betyárok a nekik nem tetsző 
alkalm azottak elbocsátását követelték, megfenyegetve az 
uraságot, vagy gazdatisztjét, m ert különben minden gaz
dasági épületüket felgyújtják. És az elbocsátás — a betyá
rok követelésére — meg is történt.

Ilyen körülm ények között szinte érthetetlennek: lát
szik s csak a helyzet, a falusi, pusztai élet s a néplélek 
nem ismeréséből szárm azhatott az a szigorú rendelkezés, 
hogy a kóborló betyárokat mindenki, tekintet nélkül az 
abból reá nézve esetleg veszélyes következményekre, köte
les feljelenteni. Ilyet követelni akkor, am ikor a betyárokat 
üldöző Hegyessy János főszolgabíró is tarto tt a betyárok 
bosszújától, azt írván hivatalosan a főispánnak Gelencsér 
rablóvezér és társai elfogatásával kapcsolatban: ». . .  a la
pokban semmiféle tudósítás meg ne jelenhessen, m ert itt 
többünk élete kérdésben forog — nem gondolná senki, 
mily elágazott atyafiságuk van a csak ezideig letartóztatott 
egyéneknek.« 2)

De nemcsak a feljelentést követelte a hatóság, hanem 
elvárta azt is, hogy a betyárokkal a falu lakossága szembe
szálljon, meggátolja a rablást s megvédelmezze a kárvallot
takat.

Egyes helyeken m egpróbálta a nép, különösen nappal, 
a betyárok rablását megzavarni, de eredmény nélkül.

Fegjrvert egyesek csak külön engedély alapján tart
hattak  s ezek sem voltak megszervezve veszély esetére az 
együttes fellépésre.

H iába bélyegezte meg a hatóság a falu lakosait gyá
vasággal; hiába szabott ki egyes esetekben a lakosságra *

!) 2226—1864, sz.
*1 865—1865. sz.
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pénzbírságot — amit igazságtalannak kell tartanunk  —3 
hiába szedte el az illető faluban a fegyverengedéllyel bíró 
egyénektől — büntetésül — puskájukat, semmi kedvező 
hatást nem váltott ki eljárása. Senkinek sem volt kedve 
a betyárokkal harcba keveredni, hogy aztán besszúból 
felgyújtsák, állatait elhajtsák s magát úton-útfélen vagy 
saját házában lelőjjék, agyonverjék.

Azonban az sem tagadható, hogy több alkalommal a 
nép bántó közönnyel vette az ily rablásokat, különösen ha 
földbirtokosnál történt. Megtörtént, hogy a falu vezető em
bere leintettte a lakosságot a támadó fellépéstől azon a cí
men, hogy hiszen őket nem bántják a rablók. A szobi s 
bolhási lakosokat semleges viselkedésük m iatt a hatóság 
kérdőre vonta. Nem használt semmit.

Egyébként a nép indolens m agatartásához közreját
szott azon mély szakadékos viszony is, mely még a m últ 
századnak különösen első felében az úriosztály, főleg a 
birtokosok, »uraságok« és a nép között fennált.

A jobbágyi rendszer idején az uraságok, a nemesek, 
nem igen törődtek a nép sorsával, egy része nem is lakott 
köztük. Ezek »nem vetettek és mégis arattak«, m ondta a 
a nép, a beszolgáltatni kötelezett tizedet értve ez alatt. A 
nemesi birtokosok legtöbbje inkább harcban, m int jó 
viszonyban élt a néppel. A nemesség lelki struk túrája  
sokkal távolabb állt a nép lelkiségétől, m int — hála Isten
nek — ma. A nép az őt ért közigazgatási, urbáriális, bün
tetési stb. sérelmeit mind a'z. uraktól eredőknek tekintette, 
mert hát ők készítették a törvényt s az — szerintük — 
nekik kedvezett, azért nem kapott — hangoztatta — a 
»szegénység« igazat.

A századokon átt fennállott rendiségnek — mely a 
jobbágyat lényegében majdnem rabszolgává süllyesztette 
— a nép emlékében későbben is még erősen élt, ennélfogva 
a jelentkező bajoknál, veszélyeknél az egymás irán ti közös 
érzés, segítés, védelmezés alakjában nem fejlődött ki: Tehát 
a nép a betyárok garázdálkodásával szemben sem érezte 
magát indíttatva segíteni még akkor sem, m ikor m ódjában 
lett volna. Félig-meddig talán sorsosát is látta a betyárban, 
akitől egyébként maga is félt, rettegett. Talán a nép is 
vallotta, hogy:

Isten terömtötte a betyárokat,
Azok áltat veri a gazdagokat;
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Ha betyár gyerök nem találkozna,
Gazdag embör soha nem im ádkozna.1)

Egyébként nagy tömegében a nép önmagával is tehe
tetlen volt, örült, ha békében hagyták, dehogy is liozoLt 
volna áldozatot — esetleg élete árán  —, hogy a jólét 
haszonélvezőinek tarto tt egyéneket védelmezze.

A betyárok szem m eltartására itt-ott kémekei alkal
mazott a hatóság, akik több esetben sikerrel vezették s 
tudták elősegíteni a megfelelő intézkedéseket s néha kézre- 
kerítésüket. Kémekül pásztorokat, erdőőröket s egyéb al
kalmazottakat, elvétve parasztem bereket vettek igénybe.

Egyidőben — egyes esetekben — a pandúrokat ál
ruhában, és pedig parasztruhái öltetve rájuk, járatták  a 
betyárok elfogásához. Ezzel azonban nemsokára felhagy-, 
tak. Csak kivételesen bíztak meg egyes kiváló ügyességű 
pandúrokat, hogy a megyén kívül barangoló betyárokról 
biztos tudom ást szerezzenek, vagy elfoghassák őket.

A betyárok fejére kitűzött pénzbeli jutalom  egyes ese
tekben 1000 forintig rúgott. A csendőrök és pandúrok min
den alkalommal, m ikor egy-egy rablóbandát, vagy annak 
egyes tagjait elfogták, vagy agyonlőtték, bizonyos megálla
pított összeget kaptak jutalm ul és pedig a csendőrök a 
m últ század 60—70-es éveiben minden rabló elfogatásáért 
60 forintot, a pandúrok pedig általában 40 forintot; egyes 
különleges esetekben néha többet is kaptak a hatóságoktól.

A m últ század első felében a jutalm azásban annyira 
mentek, hogy a budai H etytartótanács 18.772—1815. sz. 
rendeletében rem ényét fejezte ki, hogy azok a halálra 
ítéltek, kik kegyelemben részesülnek, gonosz társaikat fel
fedezik, bemondják, az egész rablótársaság még jutalom 
ban is részesül. a)

Természetesen »Cameralis cassából s a nag3? in. Con- 
silium által kérettetett« a megyei gyűlések által.

A betyárok szám ontartása s így ellenük való védeke
zések s esetleges elfogatásuk érdekében sűrűn jártak  a 
társhatóságok körözőlevelei, átiratai. Nemcsak az egyme- 
gyebeli. hanem  más megyebeliek részéről is falihirdetmé- *)

*) Berzsenyi D. szerint (jelzett munkája 42. lapján) : „Néhol a legcseké
lyebb tisztviselők, vagy uracskák a népnek semmi becsületet nem adnak, ha
nem azokkal szabadon gorombáskodnak, még az elöljárókat is tegezik, lehu- 
zatják. . , nem lehet csodálni, ha ily durva bánásmód mellett a népben a 
becsületérzés s azzal együtt a néperény legszebb nemeit elfojtva látjuk,"

s) 1815. évi megyei nagygyűlés 1293. p.
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nyékét ragasztottak ki; az előbbiekben az illetők, ha  ada
tok állottak rendelkezésre, részletes személyleírását s az 
illetők ruházatát is ismertették.

A védekezésnek az a terve is felmerült, hogy az ura
dalmi cselédeket fegyverrel látják e l; m ert tudvalevőleg a 
betyárok, rablók, legtöbbször m ajorokban, tanyákon hú 
zódtak meg s elsősorban őreájuk nehezedtek szállásadás, 
élelmezés s hírszerzés tekintetében; kívülük különösen a 
pusztákon lakó gazdatisztek, sőt egyes földesurak is, kik 
a betyárok részéről állandó veszélynek voltak kitéve. A 
pusztákról s általában külső területekről tolvajolták el az 
uradalm i állatokat.

E tervet azonban, valószínűleg a cselédség s főleg a 
pásztorok megbízhatatlansága, részben pedig betyárokkal 
való cim boráskodásuk m iatt és m ert a betyárokat egyéb
ként sem m erték feljelenteni, annál kevésbbé ellenük fegy
vert fogni — félve kegyetlen bosszúállásuktól — nem való
sították meg.

Bizonyos, arravaló s megbízhatóknak tarto tt egyé
neket felfegyvereztek, ennek azonban semmi eredménye 
nem volt. Ezek a felfegyverzett betyárokkal soha nem 
mertek szembeszállni. Legalább esetet nem találunk rá.

Elrendelték a kanászok megfigyelését.*) E ltiltották a 
pásztorok lótartását, hogy a rablók azokon gyorsan ne 
menekülhessenek * 2) A csárdákat, malmokat, különálló há
zakat pandúrokkal, csendőrökkel időközönként megvizs
gáltatták, a gyanúsnak tarto tt csárdák bezárattatását el
rendelték (azokat tarto tták  gyanúsaknak, melyekben pász
torok s betyárok szoktak m egfordulni), m ert — m int a 
budai H elytartótanácshoz intézett főispáni felterjesztés 
megállapította —, hogy ezekben a betyárok nemcsak re j
tek, de biztos mene'déket is találtak. A korcsm árosók is 
gyanússá váltak, m int kik a betyárokkal összejátszottak 
s egyúttal orgazdáik is voltak.

Hogy a betyárkodásra, rab lásra  hajlam osokat elriasz- 
szák, a rögtönítélő bíróságok által hozott szigorú ítéleteket, 
melyeket egyidőben az orgazdákra is csaknem oly m ér
tékben terjesztettek ki, m int a tényleges rablókra, közhírré 
tették. A kivégzéseknél minden ovációt s szónoklatot, me-

») 538-1853. sz.
2) 212—1853. sz.
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lyeket a közönséghez az elítéltek szerettek intézni, eltil
tották. J)

A betyárok lopásai és rablásai, m int m ár érintettük 
is, legsűrűbben Somogy déli részén, különösen a szigetvári 
já rásban  fordultak elő, m ert a tömegben lopott állatok 
értékesítése legkönnyebben a szomszédos Szlavóniában volt 
lehető és pedig az ottani m agyar uradalm ak m agyar cse
lédségei s pásztorai révén. E z  régi keletű  gyakorlat volt.

Már 1840. évben á tírt a szlavóniai Verőce megye So
mogy megyéhez, hogy a kaproncai á tjá rást a Dráván »a go
nosztevők sáfárkodásainak gátlására* * meg kell szüntetni, 
am ire Somogy megye egyik gyűlése2) vizsgálatot rendelt el; 
úgy látszik, hogy a vizsgálatból m egállapították a felszó
lalás jogosságát s talán intézkedés is történt.

Jóval később a H elytartótanácsnak 62.841—1862. szám 
alatt jelent meg egy rendelete, mely utasította a horvát
országi katonai parancsnokságot, hogy ». . .  Dráván túl a 
rablók szemügyön tartása  és üldözése tekintetéből felállí
to tt katonai őrsök szükség esetén a folyón átkelve, a rab
lókat a m agyar ha táron  is üldözzék ...«

A H elytartótanács ugyanezen rendelet szerint »Verőce 
megyében a közbátorság. . .  nagy m értékben veszélyeztetve 
lévén s m iután tapasztaltatott, hogy a rablók a hírhedt 
Patkó vezérlete alatt Magyarországból a Dráván keresztül 
érkeznek, gonosz tetteik u tán pe'dig visszam enekülnek.. .  
az egész vonalon. Eszéktől kezdve felfelé. . .  katonai s pol
gári őrcsapatok állíttattak fel, kik az előkelő helyeket el
lenőrizték s m inden hajó felett felügyeltek *

A H elytartótanács Somogy megye főispánját is fel
hívta hasonló intézkedésre. 'Mérey főispán m ár korábban 
intézkedett, hogy ’a Dráva partjainál, Barcstól Réhfaluig, 
katonaság tartson szoros felvigyázást. A m olnároktól is 
m inden sajkát, csónakot stb. elszedtek, a Dráván való át
kelés két fennálló kom pra: Barcs—Bázjegernye s Réh- 
falu—Predrivve közti vonalra szorították.

Később, midőn a katonai őrvonalat felállították, azo
kat a D ráva m ellett fekvő községekben szállásolták el és 
pedig Réhfalu—Drávaszentm árton, Tótfalu—Drávatamási- 
ba, Barcsra, Péterh idára és később a légrádi átjáráshoz 
legközelebbi községekben. Csak Barcsnál és Légrádnál

*) Helytartótanács, 90—1863. sz, rendelete.
*1 1866. pont, 766 1.
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fennálló átjárásoknál szabadott átmenni. N apnyugta után 
a Dráván észrevett csónokra a katonaság tüzelt.

A rablások meggátlásaként, mintegy büntetésül, egyes, 
a betyárokkal való cim borálás gyanúja alatt álló egyének
nél, orgazdáknál szállásolták el az elfogatásukra rendelt 
katonaságot.

Ezen katonai intézkedéseknek a megye veszélyeztelett 
részében meg volt a kellő hatása a betyárok túltengő ha
talmaskodása ellen, de csak a megszállott területrészen, 
másutt alig. Nagy általánosságban a nyugalm at nem tudta 
biztosítani. 1863—1865. év között újból kezdődtek a soro
zatos rablások, kísérve kegyetlen megkínzásokkal s közben 
gyilkosságokkal. Folytatódott 1877—78-ban s utolján 1887 
ben fejeződött be.

A védőintézkedéseknek csak kis része vált be. Egyese
ket megismételtek, újakat találtak ki s vették gyakorlatba 
— minden látható eredmény nélkül.

13
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A betyárok vonulási területei és üldözései.

A betyároknak állandó tartózkodási helyei, ahol hu 
zamosabb ideig meghúzódhattak volna, mintegy kipihenve 
zaklatott életük fáradalm ait, m int m ár említettem, nem 
volt. El-elmentek valamelyik bizalmas emberükhöz néhány 
napra, néha talán hetekre is, főleg azokhoz^ kik felső ru h á
jukat foltozgatták, fehérnem űjüket kimosták s egyéb m a
gánügyeiket elintézték. Mindezeket nagykörültekin léssel, vi
gyázattal tették, nehogy a pusztaiak, falubeliek észre
vegyék, m ert hisz a betyárok a velük szorosabb összekötte
tésben levőkön kívül csaknem m indenkit ellenségnek, vagy 
gyanúsnak tekintettek, ta rto ttak  tőlük, m ert esetleges fel
jelentésükkel könnyen a hatóság kezére ju tta thatták  őket.

Említenek ugyan helyeket, ahol a betyárok huzam o
sabb ideig tartózkodhattak, m int a Bábony és Ságvár hatá
rában fekvő alagútszerű földbevágások, azt állítva, hogy 
azokat a betyárok maguk ásták, hogy azokban hosszabb 
ideig lakhassanak s hogy ott rabolt értékeiket elraktároz
zák, veszély esetén elrejtőzzenek, esetleges összeütközés 
esetén védekezhessenek. Ez a feltevés azonban nem helyt
álló. Azok az alagútszerű helyek valószínűleg a törökvilág
ból, vagy még régebbi időkből m aradtak s az sem való
színűtlen, hogy — legalább részben — kincskeresők kivá
gásai, de semmiesetre sem betyárok verejtékes m unkájából 
eredő búvóhelyek. A betyárok ilyen nagyobb földm unká
hoz nem értettek, nem is akartak érteni; az ő m unkakerülő, 
szabad természethez, szabad levegőhöz szokott természetük 
ilyen földi üregeket nem is keresett. Kisebb földbevájásó
kat, partok alján, ^z idő viszontagságai ellen néha talán 
rögtönöztek, de azokat állandó tartózkodásra nem rendez
ték be. Tehát egész bátran  állíthatjuk, hogy betyár-, zsi- 
ványbarlangok a képzelet szüleményei.

A betyárok igazi s legbiztosabbnak tarto tt búvóhelye 
az erdő volt. Ha az erdő egyik részén veszély fenyegette 
őket, tovább mentek a másik részébe, vagy más erdőren
getegbe.

13'
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Patkó Jancsinak kedvenc tartózkodási helye az end- 
rőci erdő volt; öccséé, Patkó Pistáé, Bábony, Megyer és 
Nyim községek s az azok mellett elterülő erdőségek; Ju
hász András a nyiresi, nagybajomi sűrűk körül volt ott
hon; Bergán Jancsi és Séta Pista Baranya megye Dráva- 
m enti községeit: Sellyét, Drávafokot, Bogdását stb. látogat
ták s pihentek meg orgazdáiknál.

Esős, hideg időben félreeső puszták, m ajorokban, ma
gános pásztorlakásokban s ha veszélyt nem sejtettek, út- 
széli vagy elrejtett csárdák szolgáltak pihenő helyekül. 
A somogyi betyárok el-elkalandoztak néha a megye mesz- 
szeeső vidékeire, sőt a vármegyén túl eső helyekre is. 
A betyárbandák összessége a megye m inden járásában 
megfordult, természetesen az illető járás azon részeiben, 
hol sűrű, nagyobb erdők terültek el. Legkevésbbé járták  
a Balaton közvetlen közelében fekvő vidékét, valószínűleg 
azért, m ert nem volt elég s nagyobb terjedelmű erdősége.

Hivatalos iratokból m egállapíthatók azon erdőségek, 
vágások, rezulák, amelyeknél vagy amelyekben a betyárok 
jártak , tartózkodtak, rablásaikat ott, vagy onnan kiindulva 
követték el.

Lássuk csak:
A barcsi (akkor még Szigetvárhoz tartozó) járásban a 

gárdonyi, komiósdi, lakócsai és darányi erdőkben és sző
lőkben.

A csurgói járásban az alsoki, iharosberényi, csicsói, 
somogyszentmiklósi, kisdencsi, pogányszentpéteri, bélavári, 
szentai erdőkben, továbbá a Szentmihályi hegyen.

Az igali járásban az ecsényi, kisbárapáti, mocsoládi,, 
sárdi és nyiresi erdőkben.

A kaposvári járásban a nádasdi, cserháti, kisbőszéni, 
jutái, kiskorpádi, mernyei, ropolyi, Zselicszentpál és Si- 
m onfa közti erdőben, a polányi rezulában és az »elhirhedt«. 
répási és kaposszerdahelyi erdőben.

A marcali járásban a móricfai rezulában, a nagysza
kácsi, a kopárpusztai sűrűségben, a gombai s pusztakovácsi 
erdőségben.

A nagyatádi járásban a lábodi, gróf Széchenyi-család 
tulajdonát képező nagyterjedelm ű erdő vadaskerftel, a be- 
legi vágásban, a szobi, a kutasi, nagykorpádi, mikei, simon- 
gáti és a Vízvár melletti erdőkben

A szigetvári járásban  az endrőci, tamási, tótfalusi, 
molványi, gyöngyösmelléki és a németladi határban  levő
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úgynevezett Tolvaj völgy körüli sűrű erdőkben. Alig emlí
tenek az iratok a Szigetvártól Kaposvárig és Kaposvártól 
délre, Szenna és a többi szomszédos, egymásba vágó zse
lici erdőség rengetegeiről, amelyekben szinte állandóan ta
nyázott ugyanazon időben nem egy, hanem több betyár
banda, kiknek ez nagyszerű tartózkodási s búvóhelyül 
szolgált.

A szigetvári és a mostani barcsi járásokból, melyeknek 
déli része Horvát-Szlavonországgal határos, mondhatni 
előszerelettel szöktek a D ráván át a betyárok Szerém, Po- 
zsega, és Verőce megyékbe és pedig azért, m ert egyrészt 
az üldöző m agyar hatóság keze ide nehezebben ért el, 
részben pedig, m ert a m agyar nagybirtokosok: a Tüköryek, 
Jankovichok és Erdődyek m ajorjaiban álaklmazott cse
lédség, főleg pedig a pásztorok szívesen fogadták őket s 
így kevésbbé voltak kitéve az elárulásnak és feljelentésnek.

A tabi járásban a balatonendrédi s m adarasi erdősé
gekben, a tabi hegyvidéken s a Bábony és Nyim között 
elterülő erdőségben.

Persze, számos közbeeső sűrűben, rezulában. vágás
ban s erdőben tartózkodtak, legalább átíutólag, amelyről 
az üldöző hatóság nem tudott s így a jelentésekbe nem 
került. De ezen felsorolt helyek is m utatják, hogy a megye 
mely részeire terjedt ki kóborlásuk. Egyes belyárbandák 
átrándultak  Zala, Tolna s Baranya megyékbe is és, mint 
m ár arró l említést tettünk, Horvát-Szlavonországba.

Tolna megyében  Koppány-folyó mentén, Törökkop- 
pányon át s lejebb, Somogyszilnál, a Marosdi erdőn keresz
tül, a halastón felül, Várong községnél. Palkó Pistának és 
Juhász Andrásnak ez volt az átránduló útja.

. Baranyába, Szigetvár irányában s a Drávához közel
eső községeken s észak felé, elkalandoztak a Mecsek-hegy- 
ség keleti széléig.

Zala megyében  két irányban jártak : a Nagykanizsa 
felé vivő utakon, természetesen Nagykanizsa megkerülé
sével. M olnárin s Becsehely útbaejtésével; északnak térve, 
Bánokszentgyörgvön, Pusztám agyarodon át Pusztaszent - 
lászlóig, mely utóbbi m ár csak 16 kilométernyi távolságban 
fekszik Zalaegerszegtől.

Nyugatibb irányba hatolva, Letenj^én keresztül s Rát- 
kánál északra vonulva, az északnak futó völgyben Pörde- 
földig, tehát Göcsej vidékének közepéig kószáltak.
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A másik útjuk Zalába Miháldon át, a Kom árváros 
környékén lévő községekbe vezetett s ezen irányban Keszt
hely közeiéig hatoltak. Ezen útvonalaik mentén m indenütt 
megvoltak közeli ismerőseik.

Mint Zala megye tisztiszékének 2608—1862. számú, 
Somogy vármegye közönségéhez intézett átiratából tudjuk', 
összeköttetéseiknek egész láncolata fűződött egybe Iháros- 
berény, Pátró, Belezna. Surd, örtilos községek vidékén, 
úgyszintén Bajcsától (Zala megye) Komárvárosig terjedő 
vasútvonalon levő őrállásoknál.

Hogy Horvát-Szlavonországban, a Dráván átszállító 
kompok helyein kívül, hol voltak átkelési pontjaik, a rra  
nézve nincsenek adataink. Arról sincs tudom ásunk, hogy a 
somogyi betyárok a szomszédos Veszprém megyébe átrán- 
dultak volna. E rre  útjuk szárazföldön nagy kerülő lett 
volna, a Balatonon pedig nem volt kedvük átcsónakázni. 
Maguk a csónak kezeléséhez nem értettek, a rendes kom p
járatot pedig, Szántód és Tihany között, nem m erték igény
be venni, vagy magukat halászok által átvitetni, m ert 
könnyen elfoghatták volna őket.

Más megyékből egyes betyárbandák, jobban mondva 
azoknak egyes tagjai Somogyba többnyire csák kényszerű
ségből menekültek s alkalmilag visszaszivárogtak eredeti 
területükre, jól tudván, hogy Somogynak megvannak a 
maga számtalan híres betyárjai s itt nekik nincs elég tágas 
talajuk, ha önálló bandával akarnak szerepelni.

A somogyi és bakonyi betyárok egymással általában 
összeköttetésben nem voltak. Legfeljebb a bandák legénye'i

A betyárok útban

(Pásztorfaragványról.)
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tévedhettek át nagyon ritkán  egymáshoz s így nem merem 
állítani, hogy a somogyi betyárokra vonatkozó megállapí
tásaim  mennyiben tekinthetők érvényesnek a Bakony, il
letőleg Dunántúl északi felében szereplő betyárokra. Majd 
ha  valaki idők folytán azok szerepléseit hiteles adatok 
alapján m egírja, akkor lehet — összevetés ú tján  — erről 
szó. Nagy különbség nem lesZj m ert hiszen ug3ranazon 
pásztorvilágból kerültek ki ott is e kóborlók.*

A betyárok üldözése, ha  bizonyos megjelölt helyek 
nem szolgálhattak tám aszpontul, a fentebb felsorolt vidé
kek, útvonalak figyelembevételével történt, különösen ak
kor, ha  katonaságot vettek igénybe s a hajszolást szélesebb 
sávban, vagy körben intézték. Ezen vidéken kellett ellenük 
a leggondosabb védekezést is kifejteni.

A betyárok ellen való védekezés vakmerő tettüknek 
csak korlátozását jelenthette s ennek hatása is igen szór
ványosan volt tapasztalható. Leghatásosabb korlátozásnak 
a Dráva-folyó vonalán két oldalról felállított katonaság bi
zonyult, mely teljesen megbénította a betyároknak So- 
mogyból a szomszédos szlavóniai megyékbe való átrán- 
dulását.

A betyárok üldözésében komolyan számbavehető té
nyező nagyobb területen csak a megyébe rendelt katonaság 
volt. A katonailag szervezett csendőrök és a laza szervezeíü 
pandúrok száma elégtelennek bizonyult a m últ századnak 
különösen 50—60-as éveiben gombamódra elszaporodott 
betyárbandákkal szemben; a rablóknak nemcsak rokonsá
guk s a pásztorok nagy része, hanem  a nagyterjedelmű 
sűrű vágások, erdők, szőlőhegyek, nyáron sok kukorica:, 
gabonavetés is segítségükre állt. Az erdőségekben a fák 
között levő sűrű bokrok, aljnövényzet, hol 8—10 lépésnyire 
m ár nehéz volt a rejtőzködő embereket felfedezni; nem 
csoda, hogy a rendszeres katonai üldözést sem kísérte meg
felelő siker.

A polgári hatóság gyors intézkedéseivel igyekezett a 
betyárok üldözését s elfogását elősegíteni. A kujtorg'ók 
figyelemmel kísérésére a járási tisztviselőket, elöljárókat, 
b írókat s magát a népet a főispán megkérte. Ahol k u co r
gókat észleltek, rögtön pandúrokat küldtek a felkeresésük
re s felhívták a népet, hogy járás-kelésük, fuvarozásaik 
s utazásaik alkalmával tudakolódjanak s ha nyomukba
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akadnak, vagy megjelenésükről tudom ást szereznek^ mely 
nyomukba vezethet, a legközelebbi megyei tisztviselőnek 
azonnal je len tsék .*)

A jelentések kapcsán kiadott rendelkezéseket, vagy 
egyéb értesítéseket, megkereséseket a hatósági közegeknek 
gyorsan kellett teljesíteniök. Példák erre a m últ század 
első feléből Tolna megye alispánjának Somogy első al
ispánjához 158—1837. sz. átirata, melynek kézbesítésére 
nézve Somogybán a következő rendelkezést tették: »Szaktsi 
biró vitesse Szilba. ez pedig tüstént küldi K aposvárra siet
ve. még, hogy ham arabb menjen, a kazsoki, Őrei s Topo- 
nári birák, a legnagyobb sietséggel küldjék. Szalay György 
Sz. Biró.«

A másik példa a m últ század második feléből: Patkó 
Jánosnak homokszentgyörgyi látogatásából kifolyó ható
sági intézkedése 1862-ben. Szolgabíró írt a pandúroknak, 
odatéve: ». . .  Homokszentgyörgyről indul reggel 8 órakor. 
A bíráknak s jegyzőknek meghagyatik, e levelet — percig 
sem késve — továbbküldeni.« »Németladra érkezett fél 
11 órakor reggel s azonnal expediáltatott. K adarkuton volt 
fél 4 órakor. Rögtön küldötte tovább; Szerászló kapta 5 
órakor s azonnal küldte.« Ily lelkiismeretes gyorsasággal 
intézkedtek egyik helyről á m ásikra. A felsőbb hatósíjg 
által elrendelt ingyenfogatot a községekben az üldözőknek 
m indenkor rendelkezésére bocsátották.

A betyárokat üldözők jogát 1869-ben báró Wenckheim 
Béla belügyminiszter 2) kiterjesztette m ás megyékre is és 
pedig azon hozzáadással, hogy nemcsak hogy szabad más 
megyében az üldözésük, hanem  még kötelesek is az illető 
megyei hatóságok ily esetekben segédkezni. Eddig, előzetes 
bejelentés nélkül, más megyékben nem üldözhették a me: 
nekülő gonosztevőket.

A pandúroknak persze, állandóan kellett üldözniök a 
betyárokat, ez azonban néha meglehetős lagymatagon ment. 
Több esetben bizony kitértek a betyárokkal való össze
tűzés elől, részint azért, m ert esetleg kevesebben voltak, 
mint ellenfeleik, részben pedig tartózkodtak a m indenre el
szánt keménv ellenféllel szembeszállni m ár azon okból is, 
mert puskájuk, pisztolyuk rosszabb volt a betvárokénál.

Ezek ugyanis^ rablásaik révén, mindig a legmodernebb 
fegyverekkel rendelkeztek, míg a pandúrok felszerelésével

*) 1341. e ln—26, ny. sz.—1865. 
2) 2168—1868 sz.
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késedelmeskedett a hatóság, a betyárok m ár régen modern 
puskákkal jártak , m ikor még a pandurolyiak elöltöltő 
puskájuk volt.

Az osztrák csendőrség (m ert 1850—1867 között csak 
az volt) üldözési tevékenységét nagyon megnehezítette az a 
körülm ény, hogy m int idegen, különösen az urak  előtt, 
népszerűtlen volt s hozzá magyarul sem értvén, a néppel 
nehézkesen érintkezett. Egyébként is, m int m ár érintettük, 
számuk oly kevés volt még 1867. évben is, hogy betyár- 
üdözésük csak véletlenül já rt megfelelő sikerrel.

A pandúrok betyárüldözése pedig m indenkor gúny 
tárgya volt. E lterjedt az a mondás, hogy míg a betyár 
tizet lő, addig a pandúr puskája legföljebb egyszer — 
csütörtököt mond.

Persze, nem minden esetben voltak gyámoltalanok. 
Számos esetben elfogtak, agyonlőttek egyes betyárokat, 
harcba szálltak a rablóbandákkal s többen életükkel fizet
tek bátorságukért.

A betyároknak katonaság által való üldözésére m ar 
a XVII. század második felében találunk nyom okat és pe
dig 1695. évről. Somogy megyének ezen évben gróf Esz- 
terházy Sándor alsólendvai várában tarto tt gyűlésén meg
állapították, hogy a gonosztevőket nem tudták kiirtani, sőt 
1697-ben a szegénylegények  annyira elszaparodtak a Drá
va vidékén, hogy valóságos hadsereget kellett ellenük moz
gósítani 1)

1810-ik évben a H elytartótanács »Ö‘ felségének való
ságos Parantsolatjából hathatósan meghagyni méltóztalik, 
mivel ezen (t. i. Somogy) és Baranya Vármegyében szö
kött katonákbul és Pásztorokbul öszvegyült utonálióknak 
és rablóknak gonoszsága úgy elhatalmasodott, hogy egy 
helről m ásikba is menni élete veszedelme nélkül senki sem 
bátorkodik, tehát Közbátorságnak helyre állítására nézve a 
szomszéd megyékkel egyetértőleg s a Helybéli katonaság
nak segítségével ezen Gonosztevők mielőbb űzőben vétes
senek, a magányos Csárdák, m int az emberi nem olyas 
Seprejének rejtek helyei és szállásai elrontassanak. Mind
erről jelentést kivánt annyival is inkább, mivél azt (a me
gye) mindeddig elmulasztotta, ö  Felsége pedig kegyelmesen 
méltóztatik parancsolni mindezeknek önnön szemei elé 
való terjesztését. 2)

*) Levéltári Kistükör III. 852. 1. 
2) 1810. évi nagygyűlés 514. p.
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Kemény intézkedést találunk az ugyancsak 1810. év
ben a június hó 25-én tarto tt »nagyobb gyűlés« 988. p. 
alatt, mely szerint a H elytartótanács a csavargók és orgaz
dáknak kiirtása irán t Veszprém megye által tett rendeletét 
helyben hagyta, t. i., hogy a csavargók és gonoszok ellen 
a hajtások három  egész hónapig tartassanak  s ha  katona
ság nem állhatna rendelkezésre, a meghittebb helységek
ből fognak a főszolgabírák e végett segítséget adni a 
járásbeli pandúroknak.

Az orgazdák ugyanúgy büntetessenek, m int maguk a 
csavargók. A rejtegetőket tüstént le kell fogni. Amely pász- 
ornak nincs m inden évben új »bátorság-levele« (passzusa), 
azt le kell tartóztatni.

Tolna megye ugyanily irányban tett lépéseket 1810- 
ben Somogy megyénél, m elyre azt a választ nyerte, hogy 
»Meg fog irattatn i N. Tolna V.-gyének3 hogy ezen megyé
ben a csavargók vadászattya m ár többször lévén megtételve 
. . .  ez vármegye ujjólag vadásztatni tökéllette és a rra  au
gusztus hó 17-iki ha tárnapot szabta légyen *1)

A következő, 1811-ik évben ismét Veszprém megyéből 
indult ki egy általános intézkedést javasoló határozat a 
Vértes és Bakony erdeiben csavargók »öszve csoportosí
tása* ügyében, m ire Somogy megye azokra szoros vigyá
zatot parancsolt.2!

Nem is kellett több, m ert hiszen Veszprém megyéből 
a Balaton-tó elválasztó vonala következtében csak kivéte
lesen szökött át egy-egy betyár Somogyba.

A katonaság igénybevétele időközönkint a későbbi év
tizedekben is ismétlődött, sőt az úgynevezett hajtóvadászat 
sem m aradt el a betyárok ellen.

1826. évben az elsokasodott betyárokra nézve a me
gyegyűlés elhatározta (1805. sz. a.), hogy azokat együtte
sen üldözi, e végett »jágerkatonákat« vezényeltek a me
gyébe. Később, 1850-ben a sok rabló k iirtására  Pécsről 
vadászcsapatot, melyet kisebb-nagyobb csoportokban a me
gye különböző pontjain helyeztek el. Ezek két éven át m a
radtak a megyében.

1861-ben Patkó János üldözésére rendeltek egy va
dászzászlóaljat 3) 1862-ik évben a Pécsett állomásozó 17. 
vadászzászlóaljat Somogybán Gamás és Lengyeltóti között

*) 1810. évi július 23-iki gyűlésen.
2) 1812. évi’január hó 13 iki gyűlésen.
3) 739—1861. sz.
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osztották meg *) 1864-ben dzsidások kerültek Szigetvárra 
és N agyhárságyra s ezeket az orgazdákul gyanúsított egyé
neknél szállásolták el. 2) 1865-ben Gombára, B oronkára és 
M arcaliba helyeztek el katonaságot.3)

1868-ban Somogy megye kérte a belügyminisztert, 
hogy 50 vagy 80 m agyar ezredbeli katonát, m agyar ve
zénylő tiszttel bocsásson a megye rendelkezésére, m iután 
». . .  egy hat személyből álló rablóbanda (biztosan Juhász 
Andris bandája) által, kik közöl ggy a pandúrok áltat 
agyonlövetett, kettő pedig feladás folytán elfogatott. . .  a 
megye közbiztonsága meg van zavarva.«

A belügyminiszter táviratilag értesítette a megye al
ispánját, hogy a budai had-főparancsnokság által a kapos
vári parancsnokság utasíttatott, hogy a 44. gyalogezred 
4—5. zászlóaljából katonaságot rendeljen ki az alispán 
rendelkezésére, 32 altiszttel és őrvezetőkkel. Ezeket egyes 
rablóbandák üldözése szempontjából fontosabb fekvésű 
községekbe osztották oly helyekre, hol a rablók meg szok
tak fordulni. Mesztegnyőre 8, Kelevízre, Sörnyére, Bod
rogra, Osztopánra 6—6 legényt rendeltek elszállásolni 14 
napra. Ezen helyekre m indenütt két pandúrt is rendeltek, 
olyanokat, akik a helyeket közelről ismerték.

A katonákat a hatóság állandó nappali s éjjeli cirká- 
lásra utasította. Étellel a községnek kellett őket kiszolgál- 
niok. Lakáspénzül napi egy és fél krajcárt szám íthatott fe] 
a szállásadó.

Miután a rendelkezésre bocsátott katonaság még m in
dig elégtelennek látszott arra, hogy a betyárokat ártalm at
lanná tegye, a megye — a közóhajnak megfelelőleg — na
gyobb katonai segítséget kért. E rre  Pécsről két vadász
századot küldtek, melyből egy tisztet, orvost és 16 legényt 
K aposvárra helyeztek, a többit egyes, betyárok által veszé
lyeztett községekbe, nevezetesen: Kelevízre 6, Bodrogba, 
Sörnyére, Szobra, Csicsó környékére 8—8, Polányba, 
Gesztibe, Somogyvárra, Nagybajomba, Böhönyére, Iharos- 
berénybe, Segesdre, Osztopánba 10—10, Mesztegnyőre 14, 
Inkére 20 legényt osztottak be.

Az elszaporodott vakmerő rablók hathatósabb üldö
zésére s elfogására a megye ideiglenesen önkéntes csapa
tot is szervezett, melynek parancsnokságával Csépán első

») 180—1862. és 728 — 1862. sz.
*) 81—1864. sz.
3J 2893-1865. sz.



alispán Bogyay Vincét bízta meg, aki működését 1868. évi 
július hó 8-án kezdte m eg .x)

Bogyay Vince a somogyi Bogyayak családjából szár
mazott; osztrák katonatiszt volt, aki a mexikói had járatban  
is résztvett.

Csapata önként jelentkező pandúrokból verődött egy
be. Mindössze tizenegyen voltak. Bogyay Sörnye-pusztán 
tartózkodott, oda kellett a rablókra vonatkozó jelentések
nek összefutniok.

A csapatot a megyei házipénztárból fizették. A rablók 
üldözésénél a községek kötelesek voltak részükre előfogatot 
kiszolgáltatni. Bogyaynak a pandurőrm esterek is kötelesek 
voltak engedelmeskedni.

Csépán alispán nagy rem ényt fűzött tevékenységük
höz. Ezen önkéntes szabadcsapat első fellépése a nyiresi 
csárdánál volt, hol meglepett egy rablóbandát, de ezek, 
egyideig tartó lövöldözés után, kivágták magukat, mi főleg 
azért vált lehetővé, m ert az egyik vadász-őrjárat, a rablók 
helyett — tévedésből — a kocsin érkező Bogyay Vincére 
lődözött, kocsisát agyon is lőtték, őt pedig karján  sebesí- 
tették meg súlyosan.

Az itt kapott sebe nem gyógyult meg, minek következ
tében csapatának vezetésétől meg kellett v á ln ia .2) A Bo
gyay által szervezett önkéntes csapat tetteiről az előbb em
lített nyiresi csárda mellett történt eseten kívül semmi 
adathoz nem jutottam .

Bogyay helyét az alispán Partay Józseffel töltötte be. 
Az önkéntes csapat tagjai 3 forintot, a pandúrok  50 k ra jcár 
napidíjat húztak a megye házipénztárából. Hogy Partay  
József vezetése alatt e szabadcsapat fejtett-e ki tevékeny
séget s ha igen, hol, nyom a a levéltárban nincs.

Az erősebben szervezett betyárbandák Séta Pista 
halála u tán (1878), bandájának szétszórásával, tünedező- 
ben voltak. Azután m ár csak itt-ott, egy-egy rövidéletű 
betyárbandával találkozunk.

!) Tagjai voltak : Szalay Péter, Fikár Ferenc, Beregszászi Pál (Nagyba
jomból), Czinkán Imre, Bogyai Sándor (Szomajomból), Tókai József, Csizmazia 
Márton, Pukles János és Czinkán Imre (Lelléről). 2731—1870. sz.

2) Bogyay sérülése, kit az akkori idők legkiválóbb magyar sebésze, Ko
vács Sebestyén Endre egyetemi professzor kezelt, később bizonyos mértékig 
megjavult s akkor a honvédelmi miniszterhez fordult katonai vagy felügyelői 
alkalmazást kérve, hol nem kell sokat írni. A miniszter előterjesztette, de, hogy 
Bogyay kérelmét teljesítették-e, nem találtuk nyomát.

2 0 5
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Az 1877-ben több helyütt felbukkant garázdálkodó 
rablók üldözésére a megye újból katonai segélycsapatokat 
kért. Kapott. Y ukobrankovics százados parancsnoksága 
alatt három  századot küldtek ki, melyeket Szigetvár, La- 
kócsa, Németiad, Kálmáncsa, Homokszentgyörgy, Görge
teg, Nagyatád, Berzence, Inke, Yése, Csákány, Gálosfa, 
Zselickisfalud, Kadarkút, Kutas és Sárd községekben osz
tottak szét, 12—13 személyből álló csoportokban. Ez volt 
az utolsó katonai segítség, amelyet — adataink szerint — 
a megyébe a betyárok üldözésére küldtek, noha egyes évek
ben később is sűrűn fordultak elő rablások, azok azonban 
nem voltak olyan rendszeresek s egy részét kanászok és 
juhászok összeverődött alakulatainak egy-egy előre kiter
velt, megbeszélt éjjeli rablásainak lehetett tekinteni. Az 
em berek félelme még ekkor is nagy volt, egyes, megtör
tént betyáresétek után. Ezt a félelmet gúnyolta ki az akkori 
»Somogy« c. lap, azt írva, hogy némelyek még a táviró- 
póznát is rablónak nézik.

A fővárosi lapok a m últ század 80-as éveiben több
ször emlegették Somogyot, hogy itt nincs személy- és va
gyonbiztonság. Ezekre válaszol a »Somogy« 1881. évi 42. 
szám ában: »Hát másutt, Erdélyben stb. nem rabolnak? 
A fővárosban sem? Tessék csak Somogy megyének óriási 
területét elgondolni: hárságyi, zselici, drávai, nyimkapolyi 
stb. erdőségeket, melyekben nemhogy légszesszel világíta
nának, de nappal is bagoly röpköd, oly sötét az. Tessék 
114 négyzelmérföldön zsiványt megfogni, m ikor ma a Drá- 
va-parton, holnap a Sió vidékén bolondítja a pandúrokat, 
aztán az orgazdák biztos utat csinálnak számukra. Sok 
szerencse kell bizony ehhez, az iparkodáson s erélycn 
kívül.«

Egyik fővárosi lapban megjelent másik közleményre is 
szellemesen felel és pedig visszavágó, gúnyos hangon a 
»Somogy« 1881. évi 14-iki számában: »összevetve Buda
pestet és Somogy megyét, ott kaputban, itt szűrben, ott 
légszesz világításánál, aranyzsinóros rendőrség mellett, itt 
sötétben, nagy erdőségekben, kevés pandúrral .Szégyen 
o tt is, itt is. Csakhogy ott nagyobb.«

A csendőrségnek 1884-ben történt felállításával ne
hezen tudtak rablóbandák keletkezni, illetőleg szerepelni. 
A legutolsó, jól megszervezett betyárbanda Oroszlán Palié 
volt, de ezt is másfél hónap múlva elérte sorsa, elfogták
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minden egyes tagját, orgazdáikkal együtt. Ennek árta l
matlanná tevése u tán eltűntek a betyárbandák Somogybán.

A betyárok üldözésére időközönként igénybe vett ka
tonaság nem hozta meg azt az eredményt, amit vártak  tőle. 
Amely vidékre osztották őket, ott bizonyos megnyugvást 
hozott a lakosság felizgatott kedélyére. Azon a vidéken nagy 
általánosságban megszűnt a rablás. Csakhogy ezzel a végső 
célt nem érték el, m ert a betyárok jólértesültségükkel meg- 
neszelve a bajt, arró l a vidékről idejekorán eltávoztak a 
megye más részébe, esetleg más megyébe, különösen pedig 
Baranyába s Szlavóniába; a katonaság hiába tarto tt ő rjá 
ratokat, betyárt alig, vagy egyáltalán nem talált. Tehát 
mig így egyik vidéket a katonai megszállás mentesítette 
a betyároktól, a m ásikat odavonzásukkal elárasztották a 
betyárok. Csak helycsere történt. Betyárt alig fogtak el, 
alig lőttek agyon. Rendszeres, nagyobb üldözést a katonák 
nem végeztek, persze, ahhoz jóval nagyobb számmal kellett 
volna lenniök s nagy területen, talán egész megyét felölelő- 
leg, bekerítő tám adást végezni. A sok és nagy erdőség, 
szőlőhegyek is nehézzé tették a sikeres üldözési. A nép, is
m ert okokból, kitért a kellő értesítés, közlés elől. Somogy
bán a katonaság alig fogott el néhány betyárt élve s ü t
közetben is keveset lőtt ag}?on.



A csárdák, mint a betyárok büntanyái és 
mulatozási helyei.

Csárda! Egy fogalom ma is, melyhez hazánkban m ind
já rt egy másik is kapcsolódik: a puszta. De csak az Al
földön. E kettő együtt adta meg a m últ században azt 
az érdekes képet, mely annyira megkapta az írókat, költő
ket, festőket s mindazokat, kik az ősi prim itív állapotok 
hagyományainak s eredetiségeinek szemléletében tudtak 
gyönyörködni. És minél távolabb fut el tőlünk az idő, 
annál misztikusabbá válnak ezeknek a m ár gyors kipusz
tulásra ítélt helyeknek múltbeli szereplései.

Az alföldi csárda fekvése olyan helyen volt, hogy 
már ezzel is felkeltette az általános s különös érdeklődést; 
hát maga az épület, gyakran rozoga, ütött-kopott külsejé
vel, kezdetleges berendezésével.

A somogyi csárdák nem a Lénau, Petőfi s más költők 
által megénekelt pusztákon álltak. Ezek is érdekesek voltak 
külsejükben, beosztásukban s a bennük mozgó élet meg
megnyilvánul ásában; környezetük azonban m ár nem kö
tötte le a költőiességet, festőiességet észrevenni s azt él
vezni tudó emberek érdeklődését, m ert hiányzott hozzá a 
puszta; ezért nem énekelték meg a költők s nem ihlette 
meg a festők ecsetjét.

Somogybán olyféle puszták nem is voltak, m int az 
Alföldön. Itt nagy terjedelm ű legelők terültek el, azonban 
azokra nem épült csárda. Dunántúl általában a »puszta< 
szó más értelmet, más fogalmat ta k a r j  m int az Alföldön. 
A puszta Somogybán egy kis telepet jelentett s jelent ma is, 
uradalmi szolgálatban álló alkalm azottakkal (cselédség, 
pásztorok). Nagyságban a m ajor s tanya közé helyezhető. 
A legelőszerű, esetleg kisebb bokrokkal tűzdelt területet 
mondták s m ondják pusztaságnak, de nem pusztának. 
A »pusztasággal« a terület milyenségét, de nem mivoltát 
jelzik.

Somogybán m agára a pusztára csak a legritkábban 
építettek csárdát. Zártabb, néhol nagyon is zárt területen,
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ulak mentén, vagy azokhoz közel, útkereszteződéseknél, 
erdőszéleken, vagy azok mélyében »ballangjában«, »vak
helyem , faluk, puszták, m ajorok határában, vagy azoktól 
2—3 dülőnyire, »egy futamodásnyira«, a határok »megüt- 
közésénél« s a Dráva-folyó mellett, főleg a vízimalmok 
közelében.

A somogyi csárdák túlnyomó része nem azért vált 
híressé, m ert a fáradt utasoknak egy-egy messzely vagy 
féil itce bo r mellett való falatozáshoz rövidebb-hosszabb 
időre enyhelyet nyújtott; hogy a vásárokról hazatérő mes
terem berek s egyéb foglalkozásúak ott megpihenhettek s 
hogy a közelebb lakók néha-néha egy kis összejövetelre, 
békés beszélgetésre betértek, hanem  azért, hogy a pászto
rok  időközönként, különösen ünnepeken, vasárnapokon, 
ide özönlöttek, lefoglalva az ivószobát, kituszkolva onnan 
<iz esetleg ottartózkodó békés borozókat és furulya- vagy 
dudaszó mellett botrányos duhajkodásokat vittek véghez; 
de különösen azért, m ert a csárdák voltak a betyárok leg
kedvesebb tanyái, hol néha több napon át élelmezték őket 
s hol vad tivornyázásba merülve, ha  veszély nem fenye
gette őket, hasszabb ideig tartózkodtak.

Mulatozásaik az állandó eszem-iszom mellett, épp úgy, 
m int a pásztoroké, zajos, fékezhetetlen volt. Táncolva, da
lolva, hujjogatva," baltáikat az ivószoba gerendáiba vag
dalták s benthagyták mindaddig, míg a mulatozás tartott.

Sok érdekes s egyúttal véres eset fűződik a csárdák
hoz. A hatóság azonban nem érdekességük, vagy költőies
ségük szemszögéből nézte a csárdákat, hanem  »közbátor
ság* szempontjából, azért azokat bizony nem szívesen 
tűrte, szinte egytől-egyig bűntakányának tekintette s még 
az azokban m egfordulókat is gyanúsaknak vélte; azért köz- 
igazgatási úton igyekezett megrendszabályozni. m iért is 
egy részét állandóan megfigyelés alatt tartotta. E csárdák
ban a fegyveres erőknek a betyárokkal számos áldozatot 
követelő összeütközése volt.

A betyárok falukba, m ajorokba s általában telepekre 
csak akkor fordultak be, ha  ott valakivel elintézni valójuk 
volt, vagy rabolni akartak, egyébként azokat — m int má
sutt is érintettük —, rendesen elkerülték. Ha fedél alá ju
tást kerestek, m agánosán álló cseléd-, pásztorházba, erdő
kerülőhöz s csárdákba húzódtak.

A csárdákra nézve m ár 1792. évben telt a Budai Hely
tartótanács 4052. számú körintézvényében megszigorító
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intézkedést. 1810-ben a szlavóniai Kőrös megye kereste 
meg (1920—1810. sz. a.) Somogy megyét, azt írván, hogy 
>a rablóknak a szökött katonák társaságában annyira ne- 
vekedett vakmerőségeket, hogy m ár nemcsak magányos 
csárdákba bátorkodnak rablásokat s gyilkosságokat vég- 
revinni, hanem még benn a helyiségekben is semmit sem 
irtóznak, az u takat ellálják, az utazókat kirabolják és a 
közbátorságot egészen felforgatják, azért ezeknek telles 
lehetségét leendő elhárítására nézve m inden Halászok ta
nyáinak, magányos csárdáknak egyszeribe való elrontását, 

í az erdőknek és sűrűknek szélesen való k iirtását m egren
delte ...« Kéri Somogy megyét, hogy ily rendeleteket té
tetne.#

Egész teljességében közöltük ezen határozatot, m ert 
hisz egészen bizonyos, hogy a szlavóniai betyárok, csaknem 
mind, a Somogyból óit kószálok közül kerültek ki.

Ezen á tira t következménye lehetett Somogy megye 
1810. évi június 25-i nagyobb gyűléséből (1914. pont) azon 
intézkedésej hogy az ügy tanulm ányozása s javaslattétele 
céljából egy depulációt küldött ki, melynek mindenekelőtt 
az egész megyében levő csárdákat s magános épületeket 
kellett számbavenni s megjelölni azon csárdákat, melyek 
a közbiztonságra nézve veszélyeseknek tekintendők.

Csárdát 150-et, m agánosán álló házat ha to t jelentettek 
be a szolgabirák. Csárda a megyében jóval több volt. Né
melyik szolgabirö azt, amelyikben akkor bort éppen nem 
árultak, nem vette a kimutatásba. Volt olyan szolgabíró, 
aki a járásbeli csárdákat azért nem jelentette be, m ert 
olyanok nem voltak, melyek a vármegyei végzés alá estek 
volna. Az iratok között való további kutatások során tizet 
találtam olvat. amelvek a jelentésből hiányoztak, mint: 
Boszéntó cs., Bodvica határában, Cserteleki cs., Viszló 
mellett, Páczadi cs., Pipagyujtó cs., a görgetegi mezőn. 
(Ezidőtájt égett le s többé nem építették fel.) Püspöki, 
Bépási s Szelestóti cs., Besenyő községben, Téglaszer cs.

Ha a szolgabirák által kihagyott csárdákat is számít
juk, mintegy 175-re lehet tenni a Somogy megyében akkor 

’ fennállott csárdákat.
Lássuk csak a kim utatott csárdák névsorát. Aligvári, 

Bükkös és Zákány között. Aligvári (másutt). Alsórigóc, a 
f  darányi postaút mellett, egy malomnál. Ág, Dombi-Istvándi

úton, Ágozó, Ányos, Árkos (ez utóbbi Sellye-Kanizsai út 
mentén, Bogdásától két dülőnyi messzeségre). Babod, Ba-

14*
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lató, utóbbi Segesd-Csurgói útban, nagy erdőség közepette. 
Baráti, Batthiányi cs., utóbbi Selle-gyöngyösi út mentén. 
Berényi, Betérítő cs., utóbbi Gölle-Zimánj' között. Bordás 
Kálmáncsai erdő szélén. Borskút, udvarhelyi postaúl- 
ban, Bőszénfai cs., Bukógát, Búszerző cs., utóbbi a bogdá- 
sai erdőszélen, Buvári, Gyékényestől háromnegyed órá
nyira, Büssüi cs.

Czingerei, a légrádi révhez vezető úton, Czingerei 
a Szomajom-Kaposi út mentén.

Csalit, a légrádi révhez vezető ú t mentén. Csatártőr 
Szenta mellett. Csernodállai, Csillagos, Csengeri, Csoknyai 
cs., utóbbi a csokonyai cselédházak között, Csömendi cs., 
Darányi, Dabi cs., Taszárhoz közel, északra, Derékkút, 
Diós, Dobina cs., utóbbi Sellyéhez közel, a disznóhajtó ú t
ban. Döbrögi cs., a nagyatádi erdőben. Drávaszentpáli Fe
hér, Fekete csárda (kettő). Felsőkaki cs., Nagybajom hatá
rában. Felsőrigóci, Füredi cs., Füred mellett. Gombkötő 
cs., Dombó-Gárdonyi úthoz közel, Góbé, Dombó-Gárdonyi 
ú t mentén. Görösgáli, Gyalányi csárda.

Hagyó cs., Nagygombához közel. Hársos, Büssü hatá
rában, a zimányi ú t mentén. Háromfai, Hegyesdi, Heresz- 
nyei, Hidasi, Homoki cs. Ez utóbbi Drávatamásihoz közel, 
a Dráva mellett. Horostói cs., mely időközben elpusztult. 
Jossai cs., a kanizsai berek és Iharosberény között el
terülő vad erdőség közepén.

Kaposujlaki, Kászói, Kazsoki, Kápolna cs., ez utóbbi 
a turbéki kápolna mellett. Kercséligeti, Kereszt cs., ez 
utóbbi Szülök mellett. Kettőshársfai, Ketíős-csárda, utóbbi 
H árom fa mellett. K isalbertp Kisbaráti, utóbbi a szobi s 
nagyatádi határok  megütközésénél. Kisbabái cs., Vadé és 
Mocsolád között. Kiscsárda, Görösgál mellett, Kisházi, Ivis- 
hom oki cs., utóbbi Csicsó pusztától három  »dülőnyire«. 
Kismernyei cs., Mosdós mellett. Kóczi cs.^ a Segesd és Vése 
közli erdőben. Kopor cs., Pettend községtől egy »futamo- 
dásnyira«. K opár cs., a bukógáti erdőben. Korpádi csv 
Besenyő, Lábod és K adarkút között. Kolompos cs., Büssű 
mellett. Korostó, Drávatam ási mellett, Kostenyeva, Dráva- 
szentm árton méllett. Kötcsei cs., Köitcse és Csepel között. 
Kötcsei, Kőröskislaki, Kutyahegyi cs., ez utóbbi Kercseliget 
mellett. Küházi cs., Nagybajom mellett.

Lonkai cs., Gárdony mellett, Lonkai cs., Tótujfalu 
mellett. Lapai cs., Felsősegesd mellett, Lapai cs., Lapa- 
puszta mellett, Lapódi, Lászka cs., ez utóbbi Lakócsa mél-



lett. Leilei házak, Létai csőszház, mindkettő lakás lett. Lóki 
cs., Lőki-puszta mellett.

Magosd cs., Nagykanizsa és Ihárosberény között futó 
postaútban. Malomi, Markóci, Messzelátó cs,, ez utóbbi 
Pettendhez közel. Mélyvizi cs., Csurgó-Berzence közti ke- 
resztútnál, Molványi cs.

Nagybaráti cs., Bolhás-nagyátádi ú t mentén. Nagy
homok cs., valahol Drávátok körül. Nádasdi, Németladi, 
Niklai, Nyiresi cs., ez utóbbi TCercseliget környékén.

Okamalomi cs., Tarany határában.
Orsi cs., Szentgáloskér határában.
ősz'ödi cs. (kettő).
Pali cs., valahol Bükkösd körül. Parlallai cs., Szülök 

Halárában. Patcai, Petikendi cs., ez utóbbi Zákány körül. 
Péntelhajtó cs., Gyöngyösmellék határában. Egy Pénlel- 
hajtó (Pendelhajtó) cs. Patosfa, Hatvan és Kálmáncsai 
puszta között is volt). Péntekhelyi cs., Lelle-Látrány, Radó 
puszta között. Pipagyujtó cs., görgetegi mezőn. Ez időtáj
ban égett le s többé fel sem épült. Pöckendi cs., a zákányi 
szőlőhegyek között. Putenta cs., Tótgyugy melletti erdő 
közepén.

Ré (Réh) korcsma. Sztára mellett. Rinva cs.„ inkei er
dőben. Riaó cs,. Gyalán mellett, Rigóc cs., közel Gyalánhoz. 
Rigóc cs., Darány mellett. Rosta, Róka cs., ez utóbbi Szu- 
limán határában. Rózsa cs., Turbók határában. Rizsa cs., 
Darány, Rózsa cs., Dombó községek halárában.

Sandi cs., Tótgyugy határában. Sántosi, Sámsoni, Sár
kuli csárdák.

Szánszusz cs., Kisalberli határában. Szehenfa pusztai 
cs., Hoboltól »egy futam odásnyira«. Szentpáli, Szerénfai, 
Szentmiklós pusztai, Szölcskei, Szőllőskislaki, Szörényi, 
Sztára csárdák.

Tarnicz, Tárni cs., ez utóbbi Kercseliget mellett. Tas, 
Tomaji, Toponári úti csárdák. Tótfalusi cs., szőlőhegy 
alatt. Tótszentgyörgyi cs., Tótsári cs., Baté határában. Tö
reki cs., Turbéki felső cs.árda, a turbéki pusztán. Tüske
vári cs., Szigetvár határában.

Ugói, Uzdi cs.
Vecsenyei cs.. Udvarhely határában. Visszafolyó cs., 

Surd-Szentmihályhegy közti úton. Viszlói házak, a község 
határában. Vörösfalusi házak, Varászló mellett.

Zádori cs., Zdálai cs., Berzence mellett. Zákányi, Zocs- 
kai és Zsitkai csárdák.
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Arról a deputáció jelentést tett, hogy kik voltak e 
csárdák s magános házak tulajdonosai, arró l azonban meg
feledkezett beszámolni, ami igen fontos lett volna, hogy 
kik voltak azok bérlői, lakói, m ert hiszen a bérlők nagy 
része valószínűleg zsidó volt s rendszerint orgazdákként 
is szerepeltek az oda járatos betyároknak.

A jelzett deputáció a jelentésekből megismervén a 
magános csárdák s házak körülményeit, a veszélytelenekre 
semmiféle megjegyzést nem tett; a közbátorságra veszélye
seknek ta rto ttak ra  nézve azonban a vármegye nagygyűlésé
hez benyújtott jelentésében azt javasolta, hogy ha azokat 
földesuraik (m ert hiszen a csárdákat mind azok építtették) 
fenn akarják  tartani, » a bátorság megadására* egy esz
tendő leforgása alatt egy, vagy több épületet tartoznak 
építeni, megjelölvén, hogy melyikhez mennyit.

A kim utatásba vett 165 csárda és magános épület 
között nem volt kifogás 55 fennállása ellen; kifogás alá 
esett 114. Ezek mellé — úgy látszik veszélyességük m ér
téke szerint — javasolta a deputáció az építendő házak 
számát. Egy házat kívánt 29, két házat 56, három  házat 
10, négy házat 12 és öt házat egy csárda mellé építtetni.

A deputáció m ásik két javaslatára az 1813 évi egyik 
nagygyűlés nem tért ki.

A javaslat a közgyűlés előtt felolvastatván, a követ
kező határozatot hozta:

». . .  Elsőben is egyes akaratjával az egybegyúrt Ka
roknak és Rendeknek határoztatok, hogy m indazon csár
dák, melyek m inden publicus utakon kívül sötét helyeken 
és erdőkben vágynak helyheztetve, és különben ismerete
sek, a sok gonosztevőknek ottani lappangása és több ese
teknek mivolta miatt, nem elegendőnek állapíttatván azok 
erán t az, hogy azok mellé bátorság m iatt házak építtesse
nek. m ert inkább feltehető az. hogy akik magokat oly bar
langhelyekre resolválják lakásra, inkább Gazdaságra, m int
sem bátorságra nyújtanak alkalmatosságot, tehát, hogy 
ilyíorm a Csárdák Simpliciter Demobilizáltassanak. Továb
bá végeztetvén az is, hogy ahol ilyesform a magányos há
zak az erdőkbe lennének, és ott Uraságoknak Cselédjei 
lakásokat tartanak, minthogy ilyenform a lakásokat elron
tani nem lehetne, azoknak a B or áruitatás oly helyeken 
egészben megtiltassék. — Ezeknek tehát következésében 
következendő Csárdák azok, a kiknek Cassatiója határoz
tatok, úgymint Patzai, Kercseligeti, Kutyahegyi, Szentpáli,
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Zákányt, Füredi, Kisalberti, Ágozói, Feketei, Pullentai, 
Nyiresi, Kolomposi, Góbéi, Lankai, Markóczi, Bu-szerzői. 
A bornak áruitatása pedig tiltatik Erdőkerülő háznál, Dör- 
gicsei Birkásnál, Pati-pusztán levő Birkásnál, Kisbabái 
Csárdánál, Cser na Dallaináh.

»Többnyire pedig feladatik m inden illető Szolga Bíró 
Uraknak, hogy mindezen végzésnek tellyesítését, m int azon 
házaknak felépíttetését, melyeket ezen tárgyban Dolgozó 
Deputáczió az illyes Csárdákhoz p ro jec ta l. . .  eszközöljék 
és az illető uradalm akkal eszközöltessék...®.

Nem tért ki a közgyűlés a deputáczió azon javasla
tára, hogy hol az országútak sűrű erdőkön vezetnek ke
resztül, hol a szekerek is bajjal vergődhetnek át s így az 
utonállók, csavargók elrejtőzhetnek, az erdők bizonyos 
szélességben vágassanak ki, valószínűleg azért, m ert m ár 
korábban erre nézve adott ki rendeletet, továbbá arra, 
hogy alkosson a vármegye egy olyan statútum ot, mely sze
rint minden pásztor, bo jtár tartozzék egy éven át egy gaz
dánál m aradni. Ez utóbbit azzal indokolta a deputáció. 
hogy köztudomásúlag a pásztorok soraiból kerülnek ki az 
utonállók, csavargók (betyárok) s ezek álhatatlanok és 
m induntalan változtatják helyüket, hogy az elkövetett go
nosz cselekedeteik következményei elől megmenekedjenek.

A csárdák s magános házak mellé állítani kívánt több 
ház építése aligha erősíthette volna lényegesen a belső bá
torság érzetét, m ert néhány ház egész bizonyosan nem 
tartotta volna vissza a betyárokat, hogy oda ne rándul- 
janak. Ezt a javaslat is igazolja, melyben ilyen kitételeket 
találunk: »A Csárda mező közepén van, de azért a csavar
góknak alkalmas menedékhely.® És: »Noha két dülőnyire 
van a falutól, a csavargók (betyárok) mégis gyakran 
látogatják.®

ök ott, ahol hatósági fegyveres erőt nem éreztek kö
zelükben, akár falukba, akár m ajorokba, bá tran  betértek.

Érdekes volna a deputáció által beadott kimutatás 
csárdákra vonatkozó jellemző leírásának csaknem m inde
gyikét közölni, ha  ezzel ism ertetésünket túlhosszúra nem 
kellene nyújtani. Néhányat azonban bemutatunk.

A Balázsi csárda, melynek tulajdonosa gróf Festetich 
György volt, a Segesd—Csurgó közötti ú t mentén, a leg
nagyobb erdőség közepén, a gonosztevőknek menedékhe
lye. Sok gonosztetteket vittek benne véghez. Csatárló csár
da, Szenta mellett, szintén gróf Festetich Györgyé v o lt
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m agánosán az erdőben. Sok gonosz dolog történt meg ott. 
Kászói csárda az esztergomi főkáptalané volt. A szobi erdő
szélen feküdt, világos helyen, de mégis csavargók barlang
jainak lehet mondani. Kisbabái csárda, Mocsoládtól egy
negyedórányira, »A csavargók most is gyakran megláto
gatják, m ert felső részről erdős, veszedelmes helyek van
nak hol csavargók tartózkodván, ott jönnek össze. Egy csa
vargót itt fel is akasztottak, jele a m ost is fennálló akasztó
fa. Nagybaráti csárda, a Bolhás—Atád közti ú t mentén, 
ahol a csavargók leginkább szokták magukat »röjtögetni.« 
Kutyahegyi csárda, gróf Niczky tulajdona, Kercseiiget mel- 
leett. Itt akasztottak is.

Hogy a vármegye végzésének általában milyen ered
ménye volt, arró l nincs m ódunkban tiszta képet nyújtani: 
hogy bizonyos m értékű sikere lehetett, azt onnan lehet 
következtetni, hogy a csárdák jelentékeny része eltűnt, 
m ert a "későbbi évtizedek múltán, midőn a csárdák ügye 
ismét tárgyalás alá került, a most kim utatott csárdák túl
nyomó része m ár nem szerepelt. Az azonban bizonyosnak 
tekinthető, hogy a közbátorság erősítésére követelt házak 
közül alig épülhetett fel néhány.

Négy évtized múltán, 1852-ben ismét felmerült a csár
dák megrendszabályozásának kérdése, mely az akkori cs. 
kir. katonai s polgári kormányzónak, a fennállott pest
budai helytartósági osztályokhoz s a katonai rendőri ható
ságokhoz kibocsátott 5301. sz. rendeletben nyert kifejezést. 
Az erre vonatkozó iratokat a megyei levéltárban nem lehe
tett megtalálni s így az intézkedés részleteit s azok keresz
tülvitelét nem ismerjük. Annyit tudunk, hogy a megrend- 
szabályozás egyik neme volt az a rendelkezés, hogy a 
csárdások a náluk tartózkodókra tartózkodási levelet vol
tak kötelesek kiállítani. J)

Legutolján 1863. évben tett javaslatot a Helytartó- 
tanácshoz Mérey István, Somogy megye akkori főispáni 
helytartója, a veszélyes csárdák bezárására nézve, ö  való
színűleg nem tudott a korábbi években kiadott ily irányú 
intézkedésekről, m ert akkor azokra bizonyára hivatkozott 
volna. Felterjesztéséből idézzük a következőket: »A meg
rendült közbiztonság feldúlóinak a büntető hatalom ke
zeibe átadása folytán birói vizsgálatokból kétségtelen tény- 
nyé vált, hogy a rablók, különösen a szigeti járásbeli és 
drávamelléki erdőségek szélein szokatlan nagy száminál

!) 4973—1853. sz
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létező u. n. csárdákban és kisebb pusztai zugkorcsmákban 
nemcsak rejtek-, de m indenkor biztos menedéket, helyet is, 
a  csaplárosokban pedig, kik többnyire m unkától irtózó, 
festett életű, rossz egyének, vétkes merényleteik végrehajtá
sában orgazdákra találnak. Az ily közbátorságra felette ve
szélyes csárdáknak és pusztai korcsm áknak megszünteté
sére égető szükség van.

Mérey István a H elytartótanács jóváhagyását kérte 
arra , hogy ily gyanús csárdák és pusztai korcsm ák bizo
nyos határidő alatt bezárattassanak, vagy lakhatatlanná 
tétessenek, jövőre pedig m inden ily csárdának, korcsm á
nak, m int megannyi bűnfészeknek felállítása eltiltassék s 
csak kivételesen, a hatóság által engedélyeztessék.

A H elytartótanács, m iután ily irányban m ár korábbi 
rendeletek is intézkedtek, megjegyezte, hogy m ielőtt ér
demleges határozat hozatnék, okvetlenül szükséges a be
zárandó épületek bővebb leírása.

Ez irán t tehát Mérey újabb felterjesztést tett a Hely
tartótanácshoz, * 2) m it az tudomásul vévén, intézkedés tö r
tént a szóbanlévő épületeknek összeírására.

Ez megtörtént. Rovatos kim utatásba vettek 48 csár
dát, korcsmát, tehát egyharm adátsem ,m int 1813-ban. Ezek:

Aligvári (1813-ban is megvolt), Aradi cs., a nagybajo
mi útban. Barna csárda, Szerdahelyi pusztán, Kapoly— 
Igái—Kőröshegy vonalon, Becsali cs., mely a leghíresebbek 
közé tartozhatott s melyről a nóta azt m ondja:

Becsaliba járnak híres lányok 
Rézitcéből isznak a betyárok.
Becsaliba járok,
A  betyárbandába magam is beállók.

Zsindelyezell a becsali csárda,
Rezgő pohár víg m uzsika járja,
Jó bor mellett, cigány mellett 
Betyárok közt énekelget 
Korcsmárosné kökény szemű lyánya.

Bokcs, (Pálfalvi határban), Becsali cs., Drávafok—Sellye 
közötti úton. Beterítő (1813-ban is megvolt), a Kapós— 
Gölle útvonalon, Bocskád, Bélavár határában, Csatártó,

ú 880—1863. eln. sz.
2) 942—1864 eln. sz.
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T arany határában, Csertelek, Visonta határában. Cseri cs., 
Alsók határában, Csillag cs., Alsók határában, Dezsedán, 
vnlt m olnárlakás, Ju ta—Aszaló között, Döbrögi cs. (1813- 
ban is megvolt), a nagyatádi határban, Eblak cs., Marcali— 
Nemesvid között, Fakos, Miháld—Nagykanizsa között, Mí- 
háld—Nagykanizsa között, Földhidi cs., Nagybajom—Sárd 
között, Hársas cs. (1813-ban is megvolt), Kaposvár—Gölle

Zokoga csárda.

közötti útvonalon, Kettős cs. (1813-ban is megvolt), a he- 
resznyei és vízvári határban, Kétkisvidi cs., Marcali és Ne
mesvid között, Királyrév cs., Visonta határában, Kisba
ráti cs. (1843-ban is megvolt), Nagyatád és Bolhás között, 
Kisbábonyi cs., Mocsolád határában, Kiscsárda (1813-ban 
bán  is megvolt), Görösgál határában, Koczi cs. (1813-ban 
is megvolt), Görösgál határában, Kóczi cs. (1813-ban 
is megvolt), Tótfalunál, a Dráva parton, Lóki cs. (1813-ban 
is megvolt), Nagybajom és Sárd között), Messzelátó cs.
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(1813-ban is megvolt), Istvándi—Gyöngyösmellék közötti 
útvonalon, Nagyerdő és Nagyág cs., a Sellyéi erdőben, 
Nagyhomok cs. (1813-ban is megvolt), D rávátok—Sellye 
útderékon, Okorág, Lankai csárda mellett, Pálé cs., Dom
bó—Drávatam ási ú t mentén, Partalja, K aposvár—Pécs út-

Alsónyiresi Betyárcsárda homlokzata.

vonal mentén, Pálgát cs., Lakócsa—Drávátok közötti úton, 
Répáspusztai cs., Sörnyeipusztai cs., Sztára—Réh  (1813- 
ban is megvolt) Réh faluban. Talán ez volt a m a is Zokoga 
név alatt ismeretes betyártanya, melynek gerendáin még 
mindig láthatók a baltabevágások, melyek vad m ulatozá
saiknak tanujelei. Ticsiny, B aranya megye déli h a tára  m en
tén, Ticsinya cs., Bodvica határában, Tüskevári cs., Bér-
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zence határában, Viganvár cs., Istvándi—Babócsa között, 
Vitorág cs., Tótszentgyörgy határában, Zaranu, csoknyai 
uradalm i erdőben.

Ezek közé több akkori h írhedt csárda nem volt fel
véve, ezek: Alsóbogát cs., Ányos cs., Kölkeden, Puszta- 
kovácsi mellett, hol Juhász András is meg szokott for
dulni. Alsónyiresi, u. n. nBetyár csárda«, melynél a múlt

Az alsónyiresi Betyárcsárda udvar felől.

század 60-as éveinek betyárbandái többször harcban  ál
lottak a hatóság fegyveres embereivel. E csárda ma is áll 
s cselédlakásul szolgál. Baláta cs. (1813-ban is megvolt), 
Cserepes (nem tudni hol feküdt, nótába van foglalva), 
Endrőczi cs., Endrőcz körül, Leveles cs., melyről szintén 
nóta szól:

Egyik iszik Levelesben,
A másik a Cserepesben,
H arm adik a Fogadóban,
Most isznak a lopott lóra.
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Kakonya cs., Kisbári cs., K rum pli cs., Berzeneze m el
leit. Kürtös-pusztai csárda, melyben Juhász András is m u
latozott. Maróti cs., Postam alom i kocsma, Szentmiklósnál. 
Rózsa cs., Turbék mellett (1813-ban is megvolt). Rigóczi 
cs. (1813-ban is megvolt). Tótszentgyörgyi cs., hasonnevű 
pusztán. A múlt század 80-as éveiben pusztult el. T ulaj
donosa állítólag Patkó Jancsi révén meggazdagodott. Nincs 
a jegyzékben Nyires-pusztai csárda sem, hol pedig a pan
dúrok s betyárok között harc  is folyt.

A kimutatásból kitűnt, hogy ezen csárdák, egynek ki
vételével (mely valami birkásé volt), közép- és nagybirto- 
soké volt és pedig 24 főuré, 15 középbirtokosé, 3 kegyes
rendieké, 2 káptalané, egy apátságé s 2 kincstáré.

A 48 csárdából a kimutatás rablók (betyárok) tanyá
jául 21-et, közbátorság veszélyeztetőnek 9-et, élelmezési 
helyül egyet, orgazdaságra alkalmas helyül egyet, fölös
leges és veszélyesnek 14-et, gyanúsnak kettőt jelölt meg.

A csaplárosok, csárdások jó része többé-kevésbbé meg
gazdagodott, m ert egyúttal orgazdájuk is volt az oda járó  
betyároknak, pl. a Kölesei, Csicsalpusztai, Alsónyiresi, Zá- 
kányi s Zöldág csárdák bérlői. Pedig ezeket a helyeket 
rendes utas alig látogatta. Berzsenyi »A magyarországi 
mezei szorgalom némely ak ad á ly a i c. m unkájában (17— 
18. 1.) írja: »A m ajdnem  m inden birtokos bor- és husáruló 
zsidókat ta r tv á n . . .  s az ily mészárosok által szám talan 
lopott m arha levágatik, holott eléggé tapasztaljuk azt, hogy 
ily zsidók többnyire csak o rgazdák...« A két Kászói csár
dában, melyek alig voltak egymástól 100 lépésnyire, a 
csárdásoknak 100 darabot meghaladó m arhájuk  volt. Ezek 
jó részét betyárok lopták oda.

A csárdák tulajdonosait a hatóság felhívta, hogy 8 
nap alatt tegyenek jelentést a csárdák megszüntetése, be
falazása, lebontása, vagy felgyujtás által való megsemmi
sítése iránt. Persze, e felhívás teljesítése, hozzá még oly 
rövidre szabott határidő alatt, nem m ent könnyen, m ert 
hiszen, m int láttuk, a legtöbb m agántulajdon volt s azok 
a királyi kisebb haszonélvezeti (regálé) joggal já rtak  s így 
teljesen igazuk volt egyes felszólalóknak, hogy az állam, 
a megye a magánosok vagyonának megsemmisítésével csak 
az esetben rendelkezhetnek, ha az okozott kárt megtérítik, 
m ert a közjóra áldozatot tulajdonjog rövidítésével és in
gyen csak akkor lehet követelni, ha  ahhoz az ország m in
den lakosa aránylag hozzájárul.
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Érzékenyen érintette ezen rendelkezés a csárdák bér
lőit, különösen azokat, kik hosszabb időre kötöttek a tulaj
donosokkal szerződést. A kincstár s egyesek azonban, kü
lönösen a nagybirtokosok, készséggel beleegyeztek a csár
dák lebontásába, illetőleg az épület más célra való felhasz
nálására  s nem kívántak kárpótlást, de a tulajdonosok 
többsége ellenezte a bezárást, sőt óvást emelt az intézkedés 
ellen. Egyesek abban az esetben adták beleegyezésüket, 
hogy nekik, de legalább is a csárda bérlőjenek teljes 
kárpótlást nyújtsanak.

A csárdák ügyében tett intézkedések végső eredményét 
homály fedi. E rre  vonatkozólag adatokat nem találtam. 
Valószínű, hogy az ügy elsekélyesedett. Mutatóul egyik
másik régi csárdaépület m a is fennáll.

Ha ezeket a prim itív, jórészben fa-, vesszőfonású, vagy 
töméses falazatú házakat szemléljük, felidéződik emléke
zetünkben a hajdan  ott időző, vad m ulatozásba merült 
betyárok m orc alakjai, kik beszállásra, elrejtőzésre megelé
gedtek ily hajlékokkal, sőt azokban nagyon otthon érezték 
magukat. Nekik csak fedél alá jutás kellett, ahol aztán ví
gan m ent az eszem-iszom, főleg a húsféle, a borivás a 
végtelenig.

Borba ölték vesződséges, hajsza életük búját-bánatját, 
a bor robbantotta ki elkeseredésüket, haragjukat, de ez 
váltotta ki néha-néha a lelkűkben szunnyadó jóérzéseket is.

?



A betyárok élelme.

A betyároknak, m int a rendes foglalkozásból magukat 
kikapcsolt s szabadon kószáló embereknek^ a táplálkozása 
nagyon egyenlőtlen, többször rendellenes volt, anyagában 
s minőségében egyaránt. Változatossága is szélsőségekben 
nyilvánult. A véletlen helyzetek adták meg a lehetőséget, 
mit, m ennyit ehetnek. Italuknál azonban csak minőségben 
volt változás, a mennyiség csaknem mindig korlátlanul 
adódott.

Az ételekben, ha jómódú magánházhoz jutottak be, 
dúskáltak. Az úriházaknál kényszerből, a pásztorházaknál, 
vagy orgazdáiknál pedig szívességből m inden jóval ellátták 
őket. Ez utóbbiaknál napokig m aradtak s ott valósággal 
dőzsöltek. Gyakran azonban, ha a hatóság emberei nyo
m ukban voltak s üldözték őket, menekülés közben napokig 
csak futva ettek valami ételt, ami tarisznyájukban volt, 
vagy az útbaeső szegény tanyai, pusztai emberektől kaptak. 
Ezek főleg száraz ételek voltak: túró s szalonna, télen füs
tölt hús.

Egyébként leves s más könnyebb ételt nem is igen 
kívántak s ha mégis szerettek volna enni, járás-kelésük
ben nehéz volt egyszerre részükre elkészíteni. Életük leg
nagyobb részét szabadban s elsősorban erdőségekben töl
tötték, hol, ha  maguk készítették ennivalójukat, főzéshez 
nem foghattak, m ár azért sem, m ert ehhez való edényeket 
nem hordoztak magukkal. Főzéshez a betyárok nem értet
tek, kivéve talán a gulyáshúsleves elkészítéséhez, melyet 
pásztorkodásukban tanulhattak meg.

Főzelékfélét csak hallom ásból ismerték. Abban az idő
ben még a földművesnép sem készített főzeléket, annál ke- 
vésbbé a pásztornépből kisarjadzott betyárok. A földm ű
vesek ettek burgonya-, lencse-, hajdina-, répa-, káposzta- 
s rántottlevest, ugyanezekkel azonban, m int főzelékkel, 
nem éltek. Ma sem igen. A betyárok csak akkor ettek le
vesfélét, ha  valahol családokhoz tértek be, csárdákban 
szálltak meg, vagy parancsszóra vitettek magukhoz tartóz-
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kodási helyükre és pedig leginkább erdőbe, szőlőhegyekbe, 
ételt.

Egyes házaknál, főleg magánosán levő pásztoroknál, 
cselédeknél, erdősöknél, ispánoknál s földbirtokosoknál 
megjelentek s ha enni kívánlak, az ételt, avagy vacsorát 
s ebédet egyszerűen megrendelték.

A m ajorokban, pusztákon a legtöbbször bárányt, b ir
kát ölettek. Többféle ételre nem vágytak.

Az uriházaknál, különösen az akkori időkben, ennivaló 
mindig bőven volt, válogathattak.

Ahol az uriházakba nem akartak bemenni, ott vagy 
egy pásztorem berrel üzentek, vagy maguk közül egy-két 
társuk megjelent s előadták kérésüket, egyes esetekben 
követelésüket. Ilyenkor malacot, juhot, sonkát, bort s pénzt 
kívántak. Ezeket rendesen meg is kapták s azután az illető
ket tovább nem nyugtalanították.

Néha az ilyen egyénekhez egyszerűen bezörgettek s ha 
kedvezőtlen választ kaptak tőlük, megfenyegették, különö
sen azzal, hogy házukat, gazdasági épületeiket, vagy term é
nyeiket felgyújtják.

Egyszerűbb embereknél az étel á rá t néha megfizették, 
a csárdákban pedig rendesen, s nem egyszer bőségesen is. 
H a jókedvre kerekedtek, többször olvasatlan bankókat 
dobtak oda a csárdásnak. Hisz pénzük bőven volt s azt 
könnyen szerezték, tehát könnyen is dobálták ki. Ebül jött 
pénz ebül megy el — m ondja a közmondás.

Ha uriházakba megvendégeitetés okából jelentek meg, 
az elibük adott ételeket s italokat nyugodtan költötték ei, 
elbeszélgettek a háziakkal s barátságosak, sőt nyájasak is 
voltak, a borivásbán m érsékelték magukat s józan fővel, 
a szívességet megköszönve, távoztak.

Csaknem m inden uradalom ban meg volt határozva 
— kommencióként —, hogy a gazdaságot intéző ispán, 
vagy gazda m ennyit juttasson évenkint az a rra  járó  betyá
roknak állatokban, húsban, terményekben, esetleg egye
bekben. Ahol sűrűén jártak , ott bizony többet is kellett 
adni. Az ilyen uradalm aknál, ha  a betyárok valami pénz, 
vagy egyéb követeléssel álltak elő, rendesen a rra  hivatkoz
tak, hogy: »hiszen kommenciót ad az uraság.«

A betyárok legfőbb étele a hús volt és pedig a juh- 
és sertéshús, azonkívül, ha  húshoz nem jutottak, tojás és 
szalonna. Ezekhez elég könnyen jutottak. A juh-húst akár
melyik m ajorban megkapták, tojást meg a legelhagyottabb
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adva, ingyért, vagy pénzért.

Ha a szükség úgy kívánta, juhot, m alacot s süldőt, 
alkalom adtán lopással szerezték meg. A disznót a háztól 
éjjel észrevétlenül hajtották el, vagy künn a mezőn a le
gelésző csürhéből nyiltan, a kanász szem eláttára tereltek 
kj annyit, amennyit akartak. Ha sokat hajto ttak  el, akkor 
rendesen Szlavóniába szállították, kiválasztva 1—2 darabot 
leölésre s ebből éldegéltek.

A károsult kanásznak hallgatnia kellett, ha bajt nem 
akart m agára zúdítani.

A juh-húst rendesen a m ajorban süttették meg s ott 
lakm ároztak belőle a m ajorbeli gazdánál, számadónál, vagy 
magánál a birkásnál, a disznókat pedig az erdőbe hajto tták  
s ott legeltetve, makkoltatva, egyet-egyet maguk leölve, 
húsát fokozatosan megsütötték.

A sütést az erdőben maguk végezték — nyárson. Az e r
dőben való tartózkodásuk alatt, ha  nem tarto ttak  a gomoly- 
gó füst által való elárulástól, rendesen tüzet raktak s kö
rülülve, mindegyik sütötte a maga falatját.

Rablásaiknál sok füstölt disznóhúst, különösen sonkát 
s szalonnát vettek magukhoz. Néhol az éléskam rát nagyon 
megvámolták s mindenféle ennivalót — am ennyit csak le
hetett — elvittek. Egy részét az ételféléknek — más rablott 
tárgyakkal együtt — orgazdáiknál, kedveseiknél helyezték 
el s látogatásaik alkalmával lakm ároztak belőle;, ju tott 
még a rra  is, hogy magukhoz ú tra  megfelelő mennyiségben 
a mindig nyakukban lóggó tarisznyába gyömöszöljenek,.

A betyárokat orgazdáiknál mindig bőséges lakoma 
várta. Néha disznókat öltek megvendégelésükre.

A betyárok, ha húsok volt, másféle ételt nem is kí
vántak enni.

Fontos volt náluk az ital. Ezzel mindig bőségesen 
éltek.

Reggelenként, de néha napközben is, pálinkát ittak. 
Néhány kupica nem volt ám elég. 1—2 itcével is elfogyasz
tottak. A reggeli pálinkázás után, rövid idő múlva, m ár 
délelőtt kezdődött a borivás s az lefekvésig szakadatlanul 
folyt. A borivásbán — m ondhatni — telhetetlenek voltak.

Egyeseknél s csárdákban tartózkodásuk alatt mindig 
ittak. Alkalomadtán szőlőhegyekbe rándulva, egy-egy p in
cét feltörtek s ha  biztonságban érezték magukat, ott ittak 
a csapraütött hordóból. Az ismegtörtént, hogy erdei ta-
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nyázó helyükre vitettek le suttyom ban kocsival^ szekéren^ 
falombokkal eltakartan, hogy mások észre ne vegyék, egy 
hordó bort s ott csapra ütve, fogyasztották el.

Magánházaknál, ahova befészkelték magukat, akár 
megvendégeltetés_, akár más címen, bornak mindig kellett 
lenni és pedig jó bornak. Akármilyennel nem elégedtek 
meg. Ha az illető háznál jó bort nem tudtak előteremteni, 
egyes esetekben ők maguk jártak  utána, hogy szerezzenek. 
Vagy a csárdástól hozottak, vagy a helybeli ispánhoz, u ra 
sághoz üzentek, hogy szolgáltasson ki nekik élvezhetőbb 
bort. Midőn Sobri Jóska bandájával a zimányi birkásgaz- 
dához szállt, rögtön iváshoz fogtak s másnap, késő estig, 
folyton ittak.

'  Mint Patkó Jancsi bandájának a homokszentgyörgyi 
kasznárnál való tartózkodásáról szóló hatósági jelentésben 
olvassuk, négy betyár reggel 5 órától estig 28 itce bort 
ivott meg s m ásnap a csárdában tovább ittak s bizonyára 
a következő napokban sem hagyták abba.

Evésben a hús, szalonna, ivásban a bor, pálinka volt
a fő.

A betyárok, m int láttuk, ahol csak alkalom kínál
kozott, m ulattak, dorbézolták, féktelenkedtek. Érezték, 
hogy életük állandóan kockán áll, nem ta rtha t soká, ki 
kell tehát használni m inden alkalmat, míg lehet, előbb- 
utóbb úgyis bekövetkezik a leszámolás, a tragéd ia .. .



227

A betyárok termete, haj- és ruhaviselete.

A betyárok testalkatát a hivatalos jelentések rablásaik 
és elfogatásuk után, kihallgatásuk alkalmával, rendesen 
leírják. A felvett jegyzőkönyvek némelyike egész részlete
sen foglalkozik külsejükkel, am int m ajd egyes hirhedtebb 
betyáralakok ismertesénél látni fogjuk.

A testalkatra nézve megállapítják, hogy alacsony, köp
cös, szélesvállú, kistermetű, sovány, középnagyságú; a na 
gyobb termetnél: öles, egy ölnél magasabb. É leírásokból 
minden statisztikai összeállítás nélkül megállapítható, hogy 
a betyárok jórészének term ete középnagyságú volt s jelen
tékeny számban kistermetűeket is jeleznek. Magas term etű 
kevés volt, ami egészen természetes, m ert hiszen nemzeti
ségre nézve majdnem mind magyarok voltak, a m agyar 
nép pedig általában középtermetű, vagy annál alacsonyabb.

Arca a legtöbbnek kerek, gömbölyű volt; de volt köz
tük hegyesajkú, vékony képű is. Hosszúkás arcról alig van 
emlílés téve; magas hom lokról is ritkán  van szó. Az arcszín 
főleg barna. Az arc leírásakor hozzáteszik, hogy: ragyás, 
halvány, pirosas, barna, erősen barna («fekete*') arcszínű. 
Szeme kancsal, szája pöttyedt. Némelyik betyárnál azt is 
megjegyzik, hogy szép ember.

A betyárok hajviseletéről a jelentések, leírások csak 
annyit említenek meg, hogy nyíro tt hajúak. A nyírott haj 
a múlt század 60-as évéig nem volt szokásban, csak a ka
tonasághoz besorozottaknál volt általános. A legény bevo
nulásakor a kaszárnyában az volt az első, hogy a haját 
lenyírták, ami az illetőre nézve szinte eseményszámba 
ment. A katonanóták is megemlékeznek a »göndör«, vagy 
»bongyor« haj lenyírásáról. A múlt század 60-as évei be
tyárjainak szabad növésre engedett hajuk volt, de nem sza
badon hagyva, hanem  — az akkori általános népies h a j
viselet szerint — hátul két ágban s oldalt a fülek m ellett 
az arcoldalról lelóggó csimbókokkal, amilyennek Milfait 
is Veszprémben, felakasztása előtt, lerajzolta egy szoba
festő.

15*
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A haj színét is megemlítették a leírások, hogy ez vagy 
az feekete, szőke, vörösesbarna hajzatú. ősz, sőt szürkülő 
hajat nem olvastam a hivatalos iratokból, ami a rra  mulat, 
hogy a betyárok túlnyomó része fiatal, 18—40 év között; 
korban volt. Egynél megjegyzik, hogy fekete göndörhajú,, 
melynek fürtje az arcát borította. H ajukat — az akkori 
divat szerint — erősen bezsírozták; Berzsenyi 1833-ban 
»zsíros betyárt« említ, egész bizonyosan bezsírozott hajuk 
s kalapjuk után. ’)

A bajusz- s szákállhordást rendesen leírták, m ert ezek 
az arcnak oly jellegzetességet kölcsönöztek, ami az illető
nek elfogatásához való felismerését elősegítették. A bajusz
nak a nagyságát, állását, kipödrési m ódját és a szakáll- 
hordás alakját, a szakáll színét is feljegyezték a jelentések. 
Pl. a bajusznál sok helyen olvassuk, persze a fiatalabbakra 
vonatkozólag, hogy «mohódzó» (serkedző) kis, vékony ba- 
juszú, »csekély« bajuszú, fekete, kikent, nagy kipödrött, 
vagy vágott bajuszü. Séta Pista híres betyárnak például 
— a bejegyzés szerint — nagy »kosszarvú« bajusza volt.

A szakállra nézve: álián kisszakállú, egész ábrázatát 
befödő, erős, tömött, vagy ritkás, vöröses, fekete szakállú, 
körszakállú, állán kiborotvált pofaszakállú. A fiatal betyá
rok túlnyomó része nem hordott szakállt.

Egyébként a betyároknak külön bajusz-, szakáll- s h a j
viseletük legfeljebb bizonyos árnyalatban lehetett. Álta
lában olyan volt, m int a köznépé s főleg m int a pásztoroké.

A betyárok ruhaviselele részben különbözött a föld
művesnép ruhaviseletétől, inkább a pásztorokéhoz állt kö
zel. sőt egy részénél azzal azonos volt. Egyébként meghatá
rozott ruhaviseletük nem volt s egyes bandák tagjainak a 
legkülönbözőbb ruhadarabjaik  voltak. A betyárok öltöz
ködését egyes rablások alkalmával a kárvallották vallo
m ásai s hivatalos jelentések alapján állíthatjuk Össze. Mint 
látni foguk, ez az öltözködés nagyon változatos volt, 
aszerint, amilyen alkalmi s anyagi lehetőségeik voltak a 
ruházkodásra.

A kalap. A legáltalánosabb volt a hajdan. lapostelejür 
széles karim ájú, széles szalaggal szegett, zsírozott kalap, 
melynek karim áját a vármegye 1815. évi augusztus 1-i 
nagygyűlése a H elytartótanács 12.848—1815. sz. rendelete 
értelm ében nyolc hüvelyknyinél szélesebbre nem szabadott

*) Berzsenyi D .: Magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól. 10. L
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szabni. Egyébként ilyféle rendelet is jelent meg. Barcza 
főbíró 1808-ban jelentést tett a nagyszélű kalapok elme- 
téléséről. (1808. nagygyűlés, 643. p.) Ez a fajta kalap na
gyon súlyos volt. Azután olyan lapostetejű, melynek kari
m ája magasan hozzásimult a tetejéhez, vagy a még régebbi 
szarvszerűleg elhajlott attól. Az alacsony tetejű, kis, szűk 
peremű pörge kerekkalap, melyet csárdáskalapnak is ne
veztek. Az ilyen kalapokat egyesek széles szalaggal az álion 
lekötötték. A Patkó testvérek bandái mind pörgekalapot 
hordtak. A betyárok egy része a széles karim ájú pásztor-

A betyárok vergánya kalapja-

kalapot hordta. Volt ilyenben csúcsostetejű is. A választé
kosabban öltözködők uras, feketeszínű kerekkalapot ho rd 
tak. A betyárnóta a pörge kalapról szólt:

Félrevágom pörgeszélű kalapomat,
Félvilággal nem  cserélem sorsomat.

1840 körül divatos volt a betgárkalap, mely a pörge kalap 
egy változata lehetett. Ezt a vármegye 1840. m ájus 1-i 
nagygyűlésen (1639. p.) a pandúroknál eltiltotta.

A kalapot, akárm ilyen alakú volt, szerették disznó
zsírral bekenni, hogy az eső ne ártson neki s tartósabb 
legyen. Egyesek, különösen télen, kalap helyett bárány
bőr, sőt a pénzesebb betyárok asztrachán-sipkát hordtak.
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Mindezeket a személyi, "illetőleg öltözet leírásánál ki
hagyta a hivatalos felvétel, m ert a kihallgatás alkalmával 
a kalap, sipka nem volt fejükön a vádlottaknak. Érdekes, 
hogy a betyárok általában nem tűztek kalapjuk mellé vi
rágot, m int a földműves legények. Juhász Andris, a nép
szerű betyár s többen azonban falevéllel, tollal, különösen 
szajkó s bugybóka (búbosbanka) tollával ékesítették ka
lapjukat.

A gatya anyaga rendesen pamutos vászon, gyolcs, rit- 
Kábban selyemvászon volt; szabása 12—16, sőt — állítólag 
— 18 szélből is állott. Minél több szélből állt, annál ran 
gosabbnak tekintették. Alul ro jtban  végződött. Széles pen- 
delyű s duhaj gyolcsgatyát és kanászos gatyát is említenek. 
Hogy ez milyen volt, biztosan nein tudjuk (1856. évről.) 
A gatya szabása rövid volt, a térdet alig fedte be. Persze, 
fölül, az akkori szokás szerint, szép apróra  ráncba szedték; 
némelyiket mintegy arasznyival lejebb cérnával is letűzték, 
hogy a ráncok egymás mellé simuljanak. Álul széles ro jt
ban végződött. Hogy a gatya el ne pászkolódjék, egyes 
alkalm akkor magasan feltürték, annyira, hogy combjuk 
meztelensége látszott.

A 16—18 szél gatyát a vékonyabb term etű emberek 
hordták. Az ilyen gatya, ha egész szélességében 
kinyújtották, 10—12 m éter hosszúságú volt. A fehérneműt 
többször nem volt m ódjukban kimosatni, azért említenek 
a leírások a betyároknál szennyes »füstös« gatyát.

Nadrágot a m últ század 70-es évéig általában nem 
viseltek, azután hordtak, ha nem uraktól lopottat húztak 
fel. hanem  magyarosat, akkor elől »leffentős« szabású volt. 
Valószínűleg »rajthuzlis« (oldalt rézgombbal) nadrágot is 
viselt egyik-másik.

A betyárok ingének leírása sehol sincs a hivatalos fel
vételek s egyéb bemondások között megemlítve. Egy he
lyen »rétümögről« van szó. de nem tudtam  kipuhatolni, 
hogy ez milyen lehetett. Fehérnem űre a betyárok sokat ad
tak s igyekeztek azokat tisztán tartani. A füstös (szennyes) 
fehérnem űs betyárok alsóbbrendű számba jöttek. A leírá
sokban zsíros gatyáról is tesznek említést. Ez voltaképpen 
elpiszkolódott gatya volt, mely sokáig, hetekig rajta  volt 
viselőjén, kinek nem adatott alkalom, hogy azt tisztával 
válthassa fel. Fehérnem űjüket gyakran az erdőkben vál
tották át tisztával, oda vitték ki nekik, anyjuk, feleségük, 
szeretőjük vagy közeli ismerősük.
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Nyakukra télen-nyáron fekete kendőt csavartak körül. 
Aki csak tehette fekete nyakkendőre tett szert, amely nem 
ritkán selyemből volt.

M ellényükről sincs leírás: mindössze annyit említenék 
meg, hogy »domború« gombok (bizonyára pitykegombok) 
vannak rajta. A mellény anyaga s színe a dolmányokhoz 
simult. A posztó dolmány kék, vagy fekete színű volt, alul 
fodrosán állt., ra jta  fényes gurci gombokkal; a nyakán vi
tézkötés s hátul nyakbavető zsinorfonás lógott le kettősen. 
A ködm en, vagyis piros szattyánnal cifrázott bunda, b irka
bundával kibélelt bekecs, a zsinoros, prémes, menteprém es 
dolmány a buda, a bekecs ugyanolyan volt, m int általá
ban a népé. Ezt m ondhatjuk a fekete zsinoros attilláról is.

A bőrtarisznya  olyan anyagú s alakú volt. m int a 
pásztoroké: bőrsallangos sárga pitykegombokkal szépen 
kitüzdelve. A tarisznya rendesen báránybőrből készült. A 
tarisznyában nemcsak kenyér s egyéb száraz ételek, hanem  
pisztoly is volt.

A különböző elnevezésű kabátokra került a szűr, mely 
olyan volt, m int a köznépé és a pásztoroké, egyik-másik 
gallértalan, súlyt helyezve arra , hogy az minél cifrább, »du- 
hajosabb* legyen. Volt fehér és fekete színű szűr, elnevezés 
szerint: galléros, kerek, cifraszűr. Nagyságára nézve rö 
vid és hosszú szűr. A hosszú szűrt öregszűrnek is nevezték. 
Volt külön kanászos szűr, melynek darabja m ár 1813-ban 
80 frt-ba is belekerült. A leírások deákszűrt is említenek 
valószínűleg Deák Ferenc neve után nevezték ennek. Ge
lencsér József betyárvezér bandája, m int különböző helye
ken látták, szűrben és gatyában jártak .

A hatóság, különösen az 1849. év után következő el
nyomatás alatt a cifra szűrt valósággal üldözte. Eltiltotta 
a hatóság a cifra szűrön a kivarrásokat. Ez a rendelet 
azonban nem volt keresztülvihető. A csökölyi szűr volt az 
egyedüli, amelyen csak sodrott vonalvarrásokat alkalmaz
tak díszül., a m ásutt készült szűrök m egtartották tovább is 
régi díszüket.

Lábbelijük csizma volt, letürött szárú, hegyesorrú. 
Szerették a ráncos, elől szijsallangós szárú, lakkozott csiz
mát. A nóta szerint:

Arra alá faragják azt a fát,
Am elyikre Bene Vendelt akasztják;
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Fújja a szél 16 szél gatyáját,
Veri össze ráncosszárú csizmáját.

Bocskorban járó  betyárok nem voltak.
Voltak olyanok a betyárok között, kik félig uras ruhá

ban jártak ; a katonaszökevények pedig katonaruhában, 
amíg polgári, betyáros ruhát nem szereztek.

A fiatalabb betyárok, persze, duhaj osan öltöztek. Mi
ben is állt ez ? Abban, hogy ruháikat m ásként hordták, m int 
rendesen szokásos. Hogyan? Félrecsapott, álacsonytetejű 
csárdás kalappal, félig kigombolt mellénnyel, vállra leffe- 
gősen vetett kabáttal, agyoncifrázott szűrrel, melynek fer
dén kellett ra jtuk  állni s minél kurtább rojtos gatyával. 
Ezt azonban nem vesszük külön betyárviseletnek, m ert a 
duhajkodó parasztlegények is ilyenben büszkélkedtek. 
Egyes alkalm akkor, m időn valahol megtéveszteni akartak 
valakit, pandúr- vagy csendőrruhába öltöztek, sőt a száj- 
hagyom ány szerint papi reverendát is öltöttek magukra.

A Horvát-Szlavonországból Somogyba átrándult hor- 
vát nemzetiségű betyárok, természetesen, horvát népviselet
ben jártak : szűk gatya, szürdolm ányban, piros csizmában, 
vagy bocskorban. Hogy ingük, kalapjuk m ilyen volt, a rra  
nincs adatunk.

Tehát, m int látjuk, a legkülönbözőbb ruházatuk volt 
a betyároknak alak, anyag s díszítés tekintetében egyaránt. 
Egy része szegényes, avult, rongyos s szennyes ruhában, 
m ás része szép, tiszta, új öltözetben járt, aszerint, amilyen 
m ódja volt az illető betyárbandának s amilyen gondozója 
volt egyenként a betyároknak.

A neves betyárvezérek némelyike többi társaitól eltérő, 
különleges viseletben járt. Pl. Sobrinak  (1835—1837. év) 
melledzője nagyon ki volt varrva, dolm ányán ezüst gom
bok és lánc figyegett, vörös bagaria-csizmát hordott. Ban
dája tagjainak jegyzőkönyvbe vett vallomásai szerint
» . . .  résszerint bundában, résszerint szűrben v o ltak__
m indannyinak muszlaprémes dolm ánya . . .  ötnek borjúbőr 
csizmája volt. A Sobriról szóló vers szerint:

Az istvándi kiserdőben  
Sobri Józsi híres benne;
Nyírott haja, gyolcs gatyája,
Sárga sarkantyus csizmája.



Ezüst sarkantyú csizmáján,
Szép cifra szúr van a vállán,
Inge, gályája pergálból,
Rojt van rajta aranyszálból.

Piros selyemből van öve,
Négy dupla piszlol ráfűzve,
Kordoványbőrből csizmája,
Ügy lép benne, m int a páva.

A lápafői öreg emberek közlése szerint Sobri gyolcs gatyá
jának  alját piros pántlika díszítette.

Patkónál (18(30—1862) — hogy János volt-e vagy Ist
ván, azt a jelentés nem említi —, a következő leírás olvas
ható: »Derekán igen finomul készült széles szijból öv, 
abban egy ötlövéses revolver és egy szimpla pisztoly, finom 
drótcsövü puska- kurta, széles,) bemocskolt pamut-gatya, 
fekete mellény, fekete kötött gom bokra; mellénye zsebében 
óra, aranyform a nagy láncra"; duhaj szűr, új, szeges csiz
ma, fekete, ujdivatu kis, széles karim áju kalap, fapipa, ke
rek födélre, kostök dohányzacskója.«

Társát, Gelencsér Józsefet, (1862—1864. év) a későbbi 
híres, kegyetlen betyárvezért a leíráskor fekete, finom pör- 
ge kalapban, fekete selyem nyakkendőben, gatyában, ezüst 
órával látták.

Juhász András bandájának tagjai (1867—1868) egy
forma ruhában jártak : szürke bundában, vagy dolm ány
ban, fekete zsinórzattal, gatya, csizma s alacsony perem ű 
pörge kalapban. Szűrt m ár nem viseltek.

Séta Pista s bandája (1876—1877) szintén egyforma 
ruhát viselt. Télen báránybőr sipkát, nyáron  púpostetejű 
kalapot, zsinórozott dolmányt, mellényt és nadrágot. A fel
ső ruhájuk  kékesszínű posztó volt. A vizsgálóbíró Séta tá r
sainak kikérdezésekor a ruházatra  nézve mindig Sétáéra 
utalt, vagyis hogy olyan volt, m int vezérüké.

Oroszlán Palinak, az utolsó, Somogybán já rt neves 
betyárnak és társainak (1889. évben) m ár egészen uras ru 
hájuk volt; ezüst órákkal, ezüst, arany óraláncokkal. P er
sze, a szép fegyverek, az arany s ezüst órák, láncok s egyéb 
értékek mind rablásból eredtek.

A betyárok kedvesei, akiknek némelyike a bandával 
is járt, a népies női viselettől eltérő, szabadon választott 
s szabad összetételű ruhá t hordtak, melyek bizonyos ki-
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rívó különlegességszámba mentek, ök a becsületes falusi 
fehérnép sorából száműzve lévén, divatjukat maguk szab
ták meg. Ruhaviseletük nem is lehetett egészen népies, 
m ert hisz némelyek a betyárokkal csatangoltak erdőről- 
erdőre, m ajorró l-m ajorra s falukra és a rablásban is részt- 
vettek. Egyesek valósággal női betyárok voltak.

Bödő Böske (1876—1878) ruhájából csak a hosszú 
szárú, magas sarkú cipőt, fekete öltözetet. Micska Katánál 
a fehér karton szoknyát s topánt említem. Személyleírá
suknál m ajd bővebben ismertetem a többi ruhadarabot is. 
A paraszti fehérnép Ilyen lábbeliket, ilyen szoknyákat 
akkoriban nem hordott.

Hogy a betyárok kedvesei szebben s különlegesebb 
ruhadarabokkal selyemben, bársonyban jártak, az egészen 
természetes. Ezeket bőven ellátták a velük közeli viszony
ban élő betyárok pénzzel, rablott, finom kelmékkel, am ik
ből aztán minden tellett.
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Betyárok s orgazdáik a bíróság előtt.

A betyárok túlnyomó része büntető bíróság elé került. 
A hatóság addig üldözte őket, míg kézre nem kerültek. 
Csak csekély hányada siklott ki az elfogatás elől. Saját me
gyéjükben, vagy annak szűkebb területén való elrejtőzésük 
veszéllyel já rt volna, m ert felfedezve kilétüket, a titkos fel
jelentést s ennek következményeit nem kerülhették volna 
el. Más területeken, a szomszédos megyékben is, m int ide
geneket, gyanúsoknak tekintették őket, még a pásztorok, 
cselédség között is.

Legalkalmasabb menekülési területük volt Szlavónia, 
hol az ottani m agyar lakosság, az uradalm ak m agyar alkal
mazottai kevésbbé gyanakodtak rájuk, m ert Somogyból 
Szlavóniába s megfordítva, a cselédség s főleg a pásztornép 
kölcsönös átköltözködései gyakoriak voltak. Feljelentést 
is alig tettek ellenük.

Elfogatásuk esetén való végzetes következmények tu
datában a betyárok, m int m ár említettük, ritkán, a vezé
reik pedig üldözés, harcközben soha meg nem adták 
magukat.

A betyárok orgazdái más helyzetben voltak. Ottho
nukhoz kötve, bevárták sorsukat, nem hagyhatván ott há
zukat, földjüket, a csárdások bérletüket, a pásztorok he
lyüket, a földművesek birtokaikat. A megtévedt, szegényebb- 
sorsú és nincsteleneken kívül a betyárok régi, bizalmas 
ismerősei, rokonai is nagy kontingenssel szerepelnek or
gazdákul.

Az orgazdák, ha a pusztán gyanú m erült fel ellenük, 
bíztak abban, hogy cinkostársaik nem árulják el őket; ha 
pedig tárgyi bizonyítékok m erültek fel, mentő okokkal, fő
leg kényszerrel igyekeztek magukat tisztázni. Egyébként 
pedig konokul tagadták orgazdái mivoltukat.

A betyárok túlnyomó része fölött statáriális ítélőszék 
bíráskodott, mely a m últ század első felében, m int a rendes 
alsó bíróság is, a megyei szervezetbe volt beillesztve. A sta
tárium  a m últ században, ha nem is állandóan, de egy-egy
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vagy p á r év kihagyásával folytonos volt. A rögtönbírás- 
kodás alá nem eső bűnügyek a megyei törvényszék előtt 
folytak le.

A m últ század első felében fennállott Uriszék (mely a 
megyei gyűlés jegyzőkönyveiben »Urasági, vagy Ur-szék 
címen szerepel), mely a földesurak bíráskodását képviselte 
jobbágyaik peres s kisebb vétségeiben és a vérbíróság 
(pallos-joggal felruházott uriszék) a betyárok fölött való 
bíráskodásban Somogybán ritkán  szerepelt s általában ke
vés nyom van arra, hogy jogát a m últ században gyako
rolta. Pedig Somogybán is számos birtokosnak megvolt a 
joga ) s az fennállott 1848. évig, am ikor is az 1848. évi 
IX. te. 4. §-a megszüntette. Valószínű, hogy az ilyen pallos
joggal bíró uriszékek szándékosan nem éltek ebbeli jo
gukkal, m ert attól tarto ttak , hogy a betyárok a gazdasá
gukban, bosszúból, nagy károkat okozhatnak. Egy esetet 
találtam , és pedig a karádi uradalom nál, hol 1812-ben 
Bankos Mikó Istvánt ha lá lra  ítélték s ezt az ítéletet a bí^ 
róság legfelsőbb fokon is jóváhagyta. A király azonban a 
halálos büntetés helyett 3 évig vason való raboskodást 
szabott meg a szokásos böjttel, botütésekkel. (1812/2806. sz.)

Mind a statáriális bíróság, mind a megyei törvényszék 
a hatáskörébe eső bűntetteket a m últ század első felében 
— különösen annak az első két évtizedében — szigorúan 
megtorolta. A tolvajlásokat, rablásokat kivégzésekkel súj
totta. Súlyosabb esetekben, különösen ha emberölésről 
volt szó. »A Tripartitum  első részének titulusa szerént«, 
vagy »Tripartilum  15. §-a a Praxis Crim inálisnak 84. árii- 
culusai értelme szerint«, a kivégzéseket megelőzőleg »má- 
soknak rettentő például* a bűnös nyelvének a nyakon 
való kihuzattatása s elvágatására, megcsigázásra« stb. ítél
ték. Csak azután következett a hóhér pallosa által »az 
élők sorából való kitöröltetése.« A kerékbe törésnél s a 
karóba húzásnál az előzetes kínzások elmaradtak.

A m últ század későbbi évtizedeiben is szigorú ítélete
ket hoztak a »bűn bosszúálló biróságok« a gonosztettekre, 
de a kivégzés előtti kínzások a 19-ik század elején fokoza
tosan elm aradtak. A betyárokat, akiknél egyébként ren-

0  Az 1813. május 19 iki kisgyűlés jegyzőkönyve szerint azon időben 
Somogybán pallosjogú (tehát halálbüntetésre, kivégzésre jogositott) birtokosok 
voltak : herceg Eszterházy Kaposvárott, gróf Széchenyi Ferenc Marcaliban, 
gróf Hunyady Kéthelyen, gróf Festetics György Csurgón, Veszprémi püspökség 
Veszprémben.
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desen bűnhalm azattal álltak szemben s javíthatatlanoknak 
tarto tta  a bíróság, s orgazdáikkal szemben különös szi
gorral jártak  el. Ezeket irtani kellett.

Mint az esetek bizonyítják, nagyobb tolvajlások, sőt 
orgazdaságok is elegendő okul szolgáltak a kivégzésekre. 
Egyébként az orgazdákra m ár a m últ század első felében 
is elrendelték a halálbüntetést s az fenm aradt a hatvanas 
évekig. Kíméletlenül, m ondhatnék célzatos kegyetlenség
gel azon időben jártak  el velük, midőn 1853-ban a rögtön
ítélő bíráskodást a katonaságra bízták. E bíróság osztrák 
érzelmű^ magyarellenes tagjai nem különböztettek meg 
egy-egy gyanúba vett, vagy kényszerből a betyárokat ki
szolgáló, avagy őket feljelenteni elmulasztó egyént az igazi 
orgazdától. Nyakra-főre akasztották fel azokat is, akik 
valójában ártatlanok voltak. Elég volt a betyároknak a 
csűrben, a szénapadláson a háznál, szállást adni, étellel 
kiszolgálni, vagy ha megfordultak náluk, azt elhallgatni 
s m ár ezek halálos bűnöknek számítottak.

Kényszer alatt szolgálták ki a betyárokat a cselédek, 
a jóérzésű pásztorok, korcsmárosok, gazdatisztek, m olná
rok, sőt uraságok is s minden m agánosán álló személy. 
Megtagadni kívánságukat nem lehetett, m ert különben 
bosszút álltak volna az illetőn.

A betyárokhoz való kényszerű alkalmazkodás m iatt 
kihallgatás, vagy vád alá került szerencsétlenek vallom á
sai rávilágítanak a rra  az elkerülhetetlen helyzetre, me
lyekbe egyesek akaratlanul kerültek. Különösen a csárdá
sok, kik rendesen elismerték, hogy a betyárok náluk meg
fordultak, de természetesen, ki nem verhették őket.

Ha egyesek a betyárok közül valakit a hatóságnak, 
fegyveres erőnek feljelentettek^ nem egy esetben, m int 
láttuk, saját falujukban fényes nappal lőtték agyon.

A betyárok s a velük csak távolról s véletlenségből 
is összeköttetésbe ju to tt egyénekkel, főleg a rendkívüli 
katonai rögtönítélő bíróság által gyakorolt túlszigorú s 
részben embertelen felfogás érintése után. lássuk csak a 
bírósági tárgyalás m ozzanatait és a betyárok s orgazdáik 
magatartását.

A betyárok, ha rögtönbíráskodás állt fenn, csaknem 
mind az elé kerültek, m ert a szabályzat szerint a folyto
nosan üldözött bűnösök oda tartoztak, csak azokat utalták 
a rendes bíróság elé, akik a 20-ik életévüket még nem
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töltötték be, vagy pedig ha szökött katonák voltak és 
ügyüket az illetékes katonái bírósághoz utalták.

A m últ századbeli eljárás még a század elején is 
nagyjában ugyanaz volt, ami most gyakorlatban van: »a 
m agistrátus fiscalis prokátora« (»tiszti főügy viselő*) meg
tett' vádja u tán  a bíróság tárgyalás alá vette a vádlott 
ügyét. A vádlott betyárok jelentékem ' része, különösen 
a  fiatalabbak, nem tudták se születésük idejét, korukat, 
sem születési helyüket. A kérdésekre ilyenféle választ ad
tak: »Nem tudom hány éves vagyok, lehetek 19—20 éves^ 
30—40 év körül.« »Azt sem tudom, hol születtem, m ert 
szüléimét nem ismertem, hányódva nevelkedtem.* »Korán 
árvaságra jutottam és olyan ismerőseim sem voltak, akik 
azt meg tudták volna m ondani.«

Az elnöklő bíró a vádlottakat m indenkor tegezte, még 
a  korosabb, 50—60 éveseket is s nem vezeték- hanem 
keresztnevén szólította őket, népies elnevezéssel, például: 
Mond el csak, Pista, Jancsi vagy Bandi, hogy történt ez, 
vagy az, mikor, kik voltak a társaid stb. Ha a vádlott ta
gadott, elinte jóakarúlag figyelmeztette a bíró: »Ne tagadj, 
szállj magadba! Hiába is tagadsz, a tanúk fejedre hitelnek*. 
A konok tagadóval szemben néha erős kitételű szavakat 
is használt a bíró: »Te istentelen gonosz, te gazember, 
még ezt is tagadod? Megvetetted az isteni s emberi tör
vényeket, könnyíts magadon, valld be tetteidet, hiába is 
tagadsz, majd a szemedbe m ondják gonoszságaidat*.

A m egátalkodottakat semmiféle jó szó., pirongatás, 
dorgálás nem hozta ki sodrukból. Némelyik, m intha meg
hülyült volna, egykedvűen, szinte gépiesen minden kér
désre ílyféle választ adott: nem tudom, nem tettein, nem 
vagyok bűnös. Egyesek népies szólásmódokban válaszoltak, 
amiket a jegyzőkönyből kiírva itt közlök: »Ha felakasz
tanak is, erről semmit sem tudok. Én semmit nem m ondha
tok. ha megnyuzát is az ur!« »Akasszanak fel., ha rám  vi
lágosodik!* »Sohase üdvözöljek, ha azokat a rablásokat 
elkövettem !« »Nem félek sem Istentől, sem embertől, hogy 
engem megbüntet!* Isten engem el he vigyen erről a hely
ről,, ha te ttem !« »Isten országát sohase lássam, ha én csak 
ott is voltam!* »Soha Istenem se legyen, ha ott voltam !«

Többen az ellenük valló tanukat meg sem akarták 
ismerni, még akkor sem, ha »egyenlő szájjal* (egyhangú
lag) vallottak ellenük. »Hiába ism ert meg, m ert én nem 
voltaink »01yan ember sok vagyon, m int én!« »Hamisan
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m ondja ezt% hazug szája vallása büntetlenül fogja rá m h 
»Aki rám  mondja, elveszti az ő lelkét!« Amit rám  fog, 
annak se látója, se tudója nem vagyok!* »A tanú ezt nem 
m ondhatja rám, ha csak régen az ördögnek nem adta m a
gái oda testestől-lelkestől!« stb. Egy megjegyzés szerint- 
»a kitanult gonosztevők magukat csupa tagadással m en
teni szokták.«

A betyárvezérek egy része beism er Le »szabad szájuk 
vallásával tetteit, csak tom pítani igyekezett azok súlyos
ságát s midőn a bíró felhívta őket, hogy m ondják el 
őszintén a többi bűneiket is, gyakori volt ilyen válasz- 
»Most m ár megvallom, m ert bent vagyok!* »Egjr Istenem, 
egy a lelkem, többet nem tudok!*

Befejeződvén a tárgyalás, a rendes bíróságnál a vár
megye ügyviselője (ügyésze) megtette indítványát a bűn 
mértékének kiszabására nézve, az akkori szokásos beve
zetéssel: »Ezen vason álló gonosz rabszemélyek, isteni 
s világi törvények félretételével, felebarátjuk véres verej
tékkel szerzett vagyonát szomjuhozván, N. N.-t éjszakának 
idején több társával megrohanván, kegyetlenül agyba-főbe 
megtagolni, arany és ezüst pénzétől megfosztani kirabolni 
nem átallották.*

Vagy: »Nevezett gonosz emberek, megvetvén Isten, 
a természet és haza törvények szentségét, sőt azokban a 
haram iák és gyilkosok ellen kiszabott, halálos büntetések 
súlyától semmit sem irtó zv a . . .  a felsorolt bűnöket kö
vették e l ...«

Mindezekért javasolta a fiscus, hogy rá juk  a halál- 
büntetés kiszabassék s az élők sorából hóhér pallosával 
(vagy kerékbetöréssel, akasztófára húzással) végeztesse
nek ki.

A védő, persze, ha  nem is felmentést, legalább »a lá
gyító környülállásoknál fogva* a büntetés m érséklését kí
vánta, m ár azon a címen is, hogy a mennyei, de a tör
vény regulája szerint is jobb száz vétkest feloldozni, m int 
egy ártatlant elkárhoztatni. »Az ily erkölcsi fogyatkozások
ban lévők méltán kisebb im putatióra érdemessek.« »A 
kevesebb büntetés elegendő megigazétó iskola lesz a vád
lott részére« stb.

A bírósági ítélet bevezető részének szavai a vádlóéhoz 
hasonlóan 1848-ig szintén bizonyos megállapodott sablon 
szerint szerkesztődött.
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A kevésbbé bűnösöket több évi, vagy élethossziglani 
tömlöcre, hozzá rendesen heti kétnapi kenyéren és vizen 
való böjtre  és negyedévenként 25—30, sőt 40 botra ítél
ték, a nőket ugyanannyi korbácsra, mely ha félévi idő 
között volt kiszabva, 40-re emélkedett. A nagyobb bűnö
söket akasztófára, vagy hóhér pallosával való kivégzésre, 
a legfőbb bűnösöket pedig kerékbetörésre ítélték,, meg
nehezítve halálukat előzetes kínzással, mint: tüzes vassal 
kétszeri vagy többszöri megcsipkedéssel, megcsigázással, 
avagy »kegyelembéli vágással.«

A visszaeső bűnös, ki m ár többször raboskodott, »az 
akasztófa gyalázatos jelével megbillegeztetni rendeltetett*, 
vagyis a bíróság akasztófa jelét süttette az illető valamelyik 
testrészére. E bélyegzés a m últ század hetvenes éveiben 
szűnt meg.

Szinte feltűnő, hogy a bíróságok által halálra  ítélteket 
ha  a királyi kegyelem a halálbüntetéstől felmentette, mily 
enyhe büntetést szabott ki: 3—6 évi börtönt az akkor szo
kásban volt mellékbüntetésekkel.

A polgári rendes és statáriális bíróság is (amikor az 
utóbbi polgári kezekben volt) számos méltányos körül
m ényt vett figyelembe ítéleteinél.

Az 1853—1863. évek között fennálló osztrák katonai 
rögtönítélő bíróság azonban, m int m ár előzőleg érintettük, 
alig mérlegelte az enyhítő körülm ényeket: irgalm atlanul 
halált m ondott ki a betyárokra s igen sokszor a velük 
kényszerből érintkező egyénekre vagy orgazdákra.

Hogy a katonai rögtönítélőbíróság milyen m ódon járt 
el tárgyalásainál, arró l semmit sem tudunk, m ert a pol
gári hatóságokkal csak a halálos ítélet végrehajtásának 
puszta tényét közölték.

A polgári rögtönítélő bíróság a rablókat, betyárokat 
legtöbbször azon a helyen ítélte el s akasztatta fel, ahol 
őket elfogták. Azért is nevezték régebben talpon álló bí
róságnak, m ert le sem ülve, sebtiben, állva ítélte el az 
illetőket s akasztatta fel, a helyszínén készíttetve el az 
akasztófát is. A nép emlékében m a is még él, hogy ezt 
vágy azt melyik csárdánál s a falu, puszta melyik dűlő
jében, vagy melyik erdőben akasztották fel. Néhol az 
akasztófa intő például hónapokig ott m aradt.
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A betyárok életrajza.

A betyárvezérek s bandáik elkövetett tetteit, rablásaik 
időrendi egybeállítása után megismertük, itt a híresebbé 
váltaknak életrajzát is bem utatjuk, néhány nevezetesebb 
»legényükkel« s a csoport kalandjaiban velük együtt kó
borló s a rablásukban is résztvett nőkkel. Ez az olvasót 
különösen érdekelheti, m ert mégis csak óhajtja  tudni, 
hogy ezek az egész vidék, sőt több megye lakosságát rém ü
letben tartó  szilaj alakok milyenek is voltak külsőleg 
és lelkivilágukban.

Életrajzuk kapcsán nem m indegyikre nézve adhatunk 
kielégítő ismertetést; kilönösen azoknál nem, kik a hatóság 
kezei alól kisiklottak, ennélfogva külső alakjukat csak 
egyesek bem ondása után lehet megrajzolni; a kihallgatás, 
vallatás alá nem kerülők lelkivilágukat nem tárhatták  ki, 
lelkületűkre csak rablásaik során tanúsított m agatartásük 
után lehet következtetni.

A betyárok jelentéktelenebbjeit, akikről keveset, vagy 
semmit sem m ondhatunk, m ert tetteik a bandába olvadtak 
be s személyi adataik b irtokába nem juthattunk, vagy csak 
keveset tudunk, a következő egyik fejezetben m ajd betű
rendben soroljuk fel.

A nagyobb, szomszédos megyékben is h írnévre vergő
dött betyárvezérek, m int: Mészáros Pali, Patkó-testvérek, 
Gelencsér József, Juhász András, Séta Pista, Soromfai Jó
zsef, a somogyi betyárvilágban, m int említettük is, bizo
nyos elhatároló korszákot képviselnek. Addig a néhány 
évig, amíg ők felszínen voltak [legfeljebb 2—3 évig, az
után a hatóság m ár véget vetett szereplésüknek), mellettük 
minden egyidőbeli más betyáralakulatok elhomályosodtak, 
sőt alig találunk nyom ára létezésüknek.

A betyárvezérek személyének súlya szerint tehát 
számos, jelentéktelen apróságot is felsorolunk, melyek 
egyébként jellemzők, hogy minél jobban bevilágítsunk lel
kületűkbe.

16



243

Angyal Bandi.

Az 1800-as évek első évtizedében vált híressé.
Igazi neve Horváth András volt. Angyal Bandi-nevet a 

vele egyidőben élő hasonnevű, országoshírű alföldi be
tyár u tán vehette fel. ökörpásztorságon kezdte, azután 
csavargó lett, m ajd ismét szolgálatba lépett. Szolgált Bo- 
ronkán, Marcaliban, Nemeskisfaludon s u tolján csárdásnak 
csapott fel Kelevizen, m ajd ezzel felhagyva, bandát alakí
tott s azután m int betyárvezér szerepelt.

Egyik raboskodó társának vallom ása szerint magas, 
sovány, feketehajú s bajuszu em ber volt. Mikor beszélt, 
fogai igen kilátszottak.

Ö néha a maga kezére is dolgozott; lovakat, disznó
kat lopott egyedül, vagy feleségével, Mikii Bözsivel. A na
gyobb rablásokat azonban hat tagból álló bandájával kö
vette el. Bablásainak sorozatából a nagjrobbakat a betyár
világ időrendi leírásánál felsoroltuk.

Angyal Bandi a kegyetlenebb betyárok közé tartozott. 
Ha rablásainál ellenállást tapasztalt, ő és társai az áldo
zatot irgalm atlanul »megtagolták«, megkínozták. Több gyil
kosságot s gyilkossági kísérletet követett el.

Állandóan Hosszúfaluban  tartózkodott. Sokat látogatta 
társaival s feleségével a h írhedt Pipagyujló-csárdál, mely
ről népdal is megemlékezik a T arnócára  szegődött bo jtár 
említésével, aki, a nóta szerint, ott költötte el a foglalóban 
kapott 50 krajcárját:

Beittam a Pipagyujtó csárdában,
Görgetegi határban.

Nemsokára az a csárda, mely magában állt a mezőn, 
leégett, amit egy másik népdal u tán tudunk:

Ég a Pipagyujtó-csárda,
Nincsen, aki eloltsa.
Fáj a szívem, m ajd meghasad,
Nincsen, aki gyógyítsa.

16'
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Többé ez a csárda fel sem épült, m ert az 1813-ban 
összeállított kim utatásban a csárdák között m ár nem ta
lálható.

Angyal Bandi alacsony lelkületű, vérengző természetű 
em ber volt, azért, noha a maga idejében, az 1810-es évek
ben Somogynak leghíresebb betyárvezéreként szerepelt, a 
nép nem vette nevét és tetteit ajkára, nem foglalta nép
dalba. Csak néhány évig garázdálkodott betyárbandája. 
M indnyájan, még az állandóan velük járó  s rablásaikban 
résztvett Mikii Bözsi is a hatóság kezére került. Hogy mi 
lett a sorsuk, azt m ár említettük. A haláltól megmeneked- 
tek, de tömlöcbe jutottak.

Midőn Angyal Bandi, m int rab, a rra  kérte a vár
megyét, hogy az elfogatása alkalmával nála talált s a 
Depositi Cassába helyezett 33 forint 10 k rajcárját »szo- 
m orú életének leendő táplálására* adnák ki, azt a választ 
kapta, hogy az általa elkövetett rablások húsz és többezer 
fo rin tra  rúgnak, »arra való nézvést ezen tsekély Pénze 
néki kiadatni rendeltetik.*.1)

*) 1811. évi nagygy. 1322. pontja.
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Sobri Jóska.

A nép elnevezése szerint Zsubri, Zsubrik. A m últ szá
zad első felének egyik országosan híres, D unántúlnak pe
dig leghíresebb betyára, akit egész legendakor vesz körül 
s neve m a is — több m int száz éve — köztudatban él és 
fogalommá vált.

Hogy Sobri Jóska melyik faluban, vagy pusztán szü
letett, nincs biztosan megállapítva. Kopácsy veszprémi fő
szolgabíró által 1836. évben kiadott köröző-levél szerint 
»Vas megyében nevelkedett, de aligha Ugodban nem szü
letett.*. D

Igazi neve Pap József volt; apja István, ki némelyek 
szerint kovácsmester, mások szerint számadó juhász, vagy 
kanász volt. Az, hogy kovács lett volna, nagyon valószínűt
len, m ert kovácsnak a gyermekei az akkori időkben sem 
mentek el pásztor-bojtárnak. Bizonyosabb az, hogy Sobri 
apja kanász volt s fia követte e foglalkozásában és m int 
kanászbojtár nevelkedett apja mellett.

Fikalter Sobri Jóska című kis ponyvairodalm i füze
tében (3—4. lap) Sobri apját számadónak állítja, ki báró 
Mikes széplaki jószágán volt alkalmazva. Két fia volt: 
Jóska és Miska. Jóska volt az idősebbik. Ügy m ondták, 
hogy m ár fiatal korában feltűnt éles eszével, tüzes tettre 
vágyásával. A két testvér apja mellett bojtároskodott.

A somogymegyei m úzeum ban van egy kanászkürt, 
melyet az akkor 84 éves Kálmán József juhásztól vásárol
tam, 1936. évben s amelynek vékonyabb végére rá  van 
karcolva: »Sobri Jóska kürtje, 1852.« Igaz, hogy az év
szám 15 évvel későbbi, m int Sobri magát agyonlőtte, de 
azért nincs kizárva, hogy ne lehetett volna az övé.

Sobri apja a vasmegyei Baltavár m ellett fekvő Endrőd  
m ajorba Sobor (Sopron megye) kisközségből m ent át s 
innen, e kis falu u tán  ragadt rá, a Sobri név. Ez időben a 
pásztorok között gyakori eset volt, hogy egy-egy puszta, 
m ajor neve után, ahol legutóbb szolgáltak, ragadt rá juk

*) 1190—1836. számú kőrözvény.
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új nevük s egyiknél-másiknál örökre megmaradt, elhagy
va régi nevüket.

Sobri Jóska m ár fiatal korában kezdett lopkodni; fő
leg sertéseket hajto tt el, ami m iatt két ízben is elfogták. 
A bíróság, állítólag, 2 évi börtönre s negyedévenként 25 
pálcaütésre ítélte.

A zirci börtönbe került, de onnan, m int h íre járt, 
megszökött. A zirczi börtönben, az akkor elterjedt hírek 
szerint a porkoláb szép felesége beleszeretett a fiatal 24— 
25 éves Sobriba s talán elősegítette szökését is.

Hogy e szerelem nem volt csak képzelet s kósza hír, 
több vonatkozó népdal megerősíleni látszik, mint:

Sobri Jóska nehéz vasba van verve, 
Bilincse a porkolúbné szerelme; 
Tömlöciartó őrizi a rabokat*
Sobri Jóska az asszonnyal mulatgal.

Porkolúbné fejkötője,
Ezüst csipke az eleje;
Az sem maga pénze ára ,
Sobri Jóska vette rája.

Sobri Jóska a pincében,
Kalamáris a kezében;
Csak azt írja levelében,
Porkolúbné az ölében.

Sobri Jóska zöld erdőben, 
Zöld erdőnek közepében; 
Töltött pisztoly a kezében, 
Porkolábné az ölében.



Porkolábné pogácsája
Finczoí rúgott a kályhába;
H ová , hová szép pogácsa?
Sobri Jóska szürujjába.

A zirci börtönből történt kiszabadulása u tán Fényes 
Istók csordás-bojtárral 1835-ben a kolom posi juhászt r a 
bolta ki. T ársát elfogták, ő azonban elbujdosott s ettől 
kezdődött betyár élete.2)

Sobrira, a leírások alapján rám ondhatjuk, hogy fel
tűnően szép fiatalem ber volt. A m ár érintett körözőlevél 
szerint: »Sobri 27 esztendősnek vallja magát, magas, su
dár termetű^ vállbán^ csipőben széles, fehér, kisasszonyos, 
különben barnás-képű, fekete nyírott hajú, kifelé álló, kis 
fekete bajuszu, fekete szemű. « 3)

A zimányi (Somogy megye) számadó birkás, kinél 
Sobri hattagú bandájával másfél napig tartózkodott, a 
következő leírást adta róla: »Magas, sudár term etű, bar
nás képű, vékony, pödrött bajuszu, fajin pofabőrű, egy
szóval a hét közül legszebb, ruházatja  pedig a legcifrább.«■ 
A nóta szerint:

Subri Józsi híres zsiván,
Kit megfogni már sok kíván,
Kerek, piros az orcája,
Ezer csók illenék rája . 4)

Sobri Jóska sarkantyúja  
Színezüst, m indenki tudja;
Hej, ha én csengését hallom,
A szívem  megfájdul azon.

A Veszprém megye által kiadott hivatalos körözvény- 
ben még 16 betyái'ról találunk személyleírást. Hogy ezek 
közül kik tartoztak állandóan Sobrihoz, kik a társvezér
hez, Milfaithoz, nem lehetett bizonyosan megállapítani.

h Adatok Zala megye történetéhez 235—237. lap Kőváry.
_ 2J Dömötör S .: A betyár romantika, külön lenyomat 14. 1,

8) 1190—1837. sz. körözvény, melyet Veszprém megye adott ki, a mely 
„Személyes leírása azon gonosztevőknek, kik Milfajt rabló gonosztetteinek ré
szesei valának, vagy kik különben is társaságában megfordultak, tulajdon elő
adása után".

4) A betyárromantika, külön lenyomat. Irta : Dömötör S. 17. 1
6) R. L. Sobri Jóska a hires, rettegett bakonyi betyár, 18. 1.
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Sobri legtekintélyesebb s csaknem egyenrangú társa 
a nálánál p á r évvel idősebb Milfait volt, akit a rögtönítélő 
bíróság ítélete alapján Veszprémben 1836-ban felakasztot
tak. U tána nevezetesebbek voltak: Ádám, Czifra, Görhes, 
Hatlábú, Király Jancsi, Mógor, Pityerész, Pap Andor, Vir
rasztó, Kis Jancsi, Fűmag, Kalarábi, Teknőhátú  (a másik 
Kis Jancsi), Pesti Miska, Fekete Józsi, Gyuri és Szalai 
Józsi (somogyi dezertor). Mint az elnevezések zamatos
sága is m utatja, a nevek jó nagy része álnévnek tekinthető. 
A nóta serint:

Éhes legény a Sobri,
Nagy vitéz a Milfait,
Jó strázsa a Pap Andor,
De mégis jobb a Mógor.

Sobri Józsi a nevem,
Milfait vagyon velem,
Pap Andor körülöttem ,
Mógor pedig előttem . ])

Milfait, vallomása szerint, ő és Sobri időközönként 
szétváltak, 6—7 társat vévén egyenként maguk mellé. Sob- 
rival, m időn Somogybán s Tolna megyében járt, 6 társa 
volt. Ezek közé tartozott m egállapíthatólag Csuha Antal, 
ki több éven át a Nagykanizsa mellett fekvő Paiinban 
szolgált m int csikósbojtár, Nagy Jancsi, 23 éves, magas, 
vékony term etű, szőke, kerek, tisztaképű, befonott hajú, 
bátor beszédű, józan, szelides természetű; Kis Jancsi (Fű
mag, K alarábé), 28 éves, kisded gyenge alkotású, tiszta
képű, fekete, befonott hajú, mohódzó form a bajuszú, igen 
jó lövő, felettébb bátor, sőt vakm erő; Varga Ferenc, ki 
u to ljára  csatlakozott Sobri bandájához s csak néhány na
pig já rká lt velük. Kettőnek a kilétét nem tudjuk. A közös 
bandában egy zsidó is volt, de hogy kitartott-e végig Sob- 
rival, vagy Milfaithoz m ent át, nem tudjuk.

Milfait börtönből történt szökése után Zala megye szé
lein, pásztorok között való hányódása közben találkozott 
először Sobrival s társaival s mivel ruhátlanok voltak, 
Pap Sándor társuk előhozakodása után elhatározták, hogy 
jóm ódú pásztorokat, cselédeket rabolnak ki, főleg azért, 
hogy ruhához jussanak. Ezektől aztán szűrt, fehérneműt *)

*) Adalékok Zala megye történetéhez IV. k. 234—235. 1.
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s más mindenféle ruhát raboltak. Azután a két betyár
vezér szétválva, később ismét találkozott. Sobri vezérlete 
alatt hónapokig csavarogtak Zala, Veszprém és Vas me
gyékben. Ismét különválva, u tolján a zalamegyei Nyava
lyád község mellett elterülő erdővágás szélén és nyolc 
tagra kiegészülve, já rtak  rabolni. Egy ízben pandúrokkal 
is megütköztek, amikoris Sobri rákiálto tt a pandúrokra, 
hogy ha el nem m ennek » b .. .  a piczin kalapos Jézusát« 
kidönti a bélüket.

Midőn Sobri és Milfait összeverődtek, mindig Sobri 
volt a banda vezére.

Sobri, a nép hite szerint, lovon já rt s nemcsak a sza
badban s erdő rengetegjében tartózkodott, hanem  kikészí
tett földalatti üregekben is, melyek megfelelően be voltak 
rendezve vaságyakkal, puha vánkosokkal s fegyverekkel. 1J 
Nincs nyom arra, hogy Sobri lovon járt, sem arra , hogy 
földalatti üregekben tartózkodott. Ezeket csak a nép kép
zelete s a ponyvairodalom  szerkesztői találták ki.

Sobri rablásainak sorozata Vas, Győr, Veszprém és 
Zala megye keleti erdős részeiben folyt le, am ikre meg
felelő adatok nincsenek teljesen összegyűjtve, leírva. 
Egyébként is én Sobrinak szereplését elsősorban somogyi 
vonatkozásban kívánom ism ertetni s halálát s annak kö
rülm ényeit leírni. Sobri Somogy megyén átvonult, de nem 
rabolt.

Sobri 1835-ben először, m int említettük, a kolompos 
pusztai (Veszprém megye) juhászt rabolta ki. Ez volt a 
kezdet, melyet sorban követett a többi.

Egyik legfeltűnőbb rablását 1836-ban követte el Kő- , 
nyiban , hol a győri káptalan pénztárát s a kasznár érté
kesebb ezüstjeit és ékszereit vette magához, a pénztár át
vételére kiküldött káptalani kanonok érkezése előtt.

Ezen kívül nagyobb, vagy mondjuk, híresebb rab lá
sokat nem tudunk Sobriról. Kisebbek Voltak, társa, Milfait 
vallomása szerint: a targyáni urasági m ajorban a cselé
dektől két szűrt, fehérnem űt, csizmát s egyéb ruhanem űt, 
13 húszast s egy puskát vittek el. Pénzeskuton  egy gulyást 
néhányszáz forintjától fosztották meg. Kisfaludon egy m ol
nártól közel 300 forintot vittek el. Egy faluban a zsidó 
kereskedőt rabolták ki. Itt, midőn a falusiak észrevették 
őket, megfutamodtak. Hosszúfalu pusztán  (Vas megye)

0 R. L. Sobri J. a híres, rettegett betyár.
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egy árendás birkáshoz mentek be, kinek fiára Sobri külö
nösen haragudott, hogy »megütögessék« s egyúttal kirabol
ják. Elvették 200 forin tját s többféle ruháját. A széki já- 
gertól Sobri dupla puskát vitt el; a kőhegyi rablásnál 
Sobri a vonakodó Ferkó juhászt Pap Andorral együtt 
keményen megütögette s 2 forint ára  ruhát vittek el tőle. 
Ezeket M ilíaittal együtt végezték. Persze, Sobri külön is 
rabolt, vagy akart rabolni több helyen. Ezek közül csak a 
következőkről van tudomásunk:

Sobri társaival Keszthelyen is próbált rablást elkö
vetni, de mielőtt hozzákezdtek volna, megszalasztották őket. 
Menekülés közben szűreiket is elhányták. H arm adnapra 
Sobri levelet küldött a keszthelyi »ügyvédi hivatalhoz* 
s e levélben fenyegetődzésén kívül a szűrök átadását is 
k é rte .1) Egyébként a keszthelyi kalandot meg is nótázLák:

A keszthelyi malom alatt 
Sobri Jóska majd olt maradt;
De n ém etek* 2) nem ismerték, 
y>Hol fan sifán«, azt kérdezték.

Harminc német ment ki 
Sobrit hármával megfogni,
M ikor trombita szólamlott,
Sobri Jóska elillantott.3)

Az akkori köztudat szerint Sobri vezérlete alatt ra 
bolták ki H unkár Antal insurgens ezredest is, később 
táblabírót, szolgagyőri kastélyában. H unkártól — Miifait 
vallomása szerint — több m int 4000 forintot, négy arany
órát, két aranyláncot, két arany karperecét, tíz arany
gyűrűt, négy p á r ezüst sarkantyút vittek el. Azután Hun
kárt cselédjeivel együtt a pincébe hajtották s oda bezárták 
őket. Hogy ki ne jöhessenek, a pinceajtót egy nyomórúddal 
szorosan elzárták. H unkárt egyik betyár meg is ütötte.

E rablást Pap Andor indítványára követték el. Milíait 
vezérlete alatt. Milfait. ki hosszú vallom ásában mindent 
nyíltan elmondott, Sobri itt nem is volt, tehát nem is ve
hetett részt benne. És mégis az volt a hír,, hogy e rablást 
ő követte el társaival. Ezen eset után H unkár, nag3r fel

*) Varga Ferenc és Nagy Pista „fegyveres gonosztevők" Sobri társainak 
vallomása Tolna m. 1838. évi febr, havi nagygyűlésének jkönyve 55. p.

2) Német katonaság.
8) Adalékok Zala megye történetéhez 232—233. 1
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felháborodásában, magától V. Ferdinánd királytól és a 
nádorispántól kért védelmet a rablások ellen, mely után 
nem sokára nagyszámú katonaságot indítottak elsősorban 
Sobri, de a többi rablóbetyár elfogására is.

Egyébként számos esetet s dolgot m ondtak s írtak 
Sobriról, amikhez neki semmi köze sem volt. Ilyen volt az 
egri érsektől kizsarolt 10.000 forin t is. Sobri püspöki 
ruhában jelent meg az érseknél s ily m ódon félrevonulva, 
pisztolyt szegezett az érsekre, bem utatván magát, m int 
Sobri. Az érsek szó nélkül lefizette a kért összeget. Persze, 
az egész eset vad fantázia szüleménye. Arrafelé Sobri 
soha nem is járt.

H unkár kirablása után kezdődő üldözéskor Sobri és 
Milfait végleg ketté váltak, hogy kevesebb társsal köny- 
nyebben kitérhessenek az elíogatás elől. Milfait nem sokára 
kézrekerült s Veszprémben felakasztották, Sobri pedig 
társaival Somogyon át Tolna megye felé vette útját.

Ezen útjánál üldözésében, jobban mondva keresésében 
a somogyi pandúrok is .tevékeny részt vettek, ezt igazolja 
a részükre assignált összegek, melyek egy ízben 77 forint 
(3968—1837. sz.), azután 57 forint 36 k rajcárt tettek ki. 
Ez utóbbit »424 napokra« utalta ki a megye. (1741/1837.)

Sobri — némelyek sze rin t1) — Tihanynál, a Balato
non kelt át Somogyba kompon, egy lakodalm i csoporttal. 
Ez valószínűtlen, m ert a betyárok sokadalonnnal való 
együttlétet, hozzá még együtt utazást, mindig kerülték, 
nehogy utazási vonalukat s őket m agukat elárulják.

Megcáfolja somogyi útvonaluk is, melyet a Balatonon 
való átkelés u tán követtek s végül Fűmag (Kis Jancsi) ne
vezetű társuk, ki Sobri halála u tán elfogatván, azt vallotta, 
hogy a Balaton jegén keresztül menekültek Somogyba. 
Átkelési irányuk Balatongyörök körül lehetett, a zalai 
partról. Ott, nekivágva a Balaton jegének, Balatonberény 
körül érhettek partot. Innen az észak-délre húzódó szőlő
hegyeken, erdőkön jutottak Nagyszakácsiba.

Mint m ár érintettem, Sobri somogyi útjában nem ra 
bolt sehol. Hiszen pénzük volt bőven s menekülésben 
voltak az őket üldöző fegyveres erők elől.*) 1 2

1) Eötvös Károly munkái 49—72. lap.
2) Valótlan a dr Csánky által szerkesztett Somogy megye 517. lapján az, 

hogy Sobri Józsi , . . állandóan rettegésben tartotta Somogy megyét. Hisz halála 
előtti napokban csak éppen átvonult rajta, az előtt sohasem járt Somogybán, 
Somogy m. elkésett azzal, hogy 1837. évi április hó 24-én tartott közgyűlésén 
díjat tűzött ki fejére, holott 1837. évi februárjában Sobri már meghalt.
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Nagyszakácsiba való megjelenésüket, véletlenségből, 
m ár előre tudta a lakosság, m ert egy Bellosics nevű egyén
nel közölték. Ennek a Bellosicsnak a fegyverét egyébként 
Sobriék elvették s midőn kérte őketv hogy adják vissza, 
azt felelték neki: »Életedet meghagytuk, puskádat vissza 
nem adjuk.« *)

Nagyszakácsiba menés közben Sobrinak összetűzése 
volt a velük szembejövő pandurkáplárral, vagy hadnagy- 
gyal, kit embereivel együtt lefegyverzett, m ert köszönésüket 
nem fogadta el s egyik pandúrnak  a puskáját is elvették, 
am it később visszadobtak. Sobri a pandúrok vezetőjét 
erélyesen megleckéztette, de m indjárt meg is enyhült irán 
ta, sőt pandúrjaival együtt még pálinkával is megkínálta.

Sobri Nagyszakácsi határában  Dombai kanászhoz 
szálll hetedmagával, ki valószínűleg a falu szélén lakott; 
o tt egész éjjel m ulattak. Elszenderedésük után Dombai 
meglopta őket, azután elszökött tőlük.

Nagyszakácsiból a Gamás község határában  fekvő 
Gárdony pusztát érintve, délkelet felé fordultak s Zimány- 
ban állapodtak meg. Itt az uradalm i birkásgazdához száll
tak be. E rre  nézve Sümegi Imre, a gróf Niczky-uradalom 
tiszttartója hivatalos felszólításra a következő írásbeli nyi
latkozatot tette: »Alulírott hitelesen bizonyítom, hogy m i
dőn közel három  hétig tartó  hivatalos utazásomból f. é. 
F ebruár 13.-án haza érkezvén a helybeli Ispánnyal együtt 
m ár napnyugtakor a m ajorban vizsgáltam volna, egyszerre 
ott term ett két cifrabundás legény, — jó estét kívánván 
— s örvendezéseket jelentvén, hogy friss s jó egészségben 
bennünket tisztelhetnek — ezen valójában kellemetlen je
lenetben megijedésemet nem akarván mutatni, minden ki
telhető bátorságom at elővevén azon váratlan  vendégeken, 
szükségkép megfeleltem, többek között nekik mondván — 
legények — kit kerestek s m it akartok — azok viszontag 
Uram, mi csak birkás gazdához betértünk, hanem  egy ké
résünk volna, adjon az u r egynéhány itce jó bort, vagy 
pálinkát, m ert a b irkásnak igen rossz bora van, a rra  azt 
válaszoltam nekük, legények én vizivó ember lévén, a 
házam nál se bort, se pálinkát nem tartok, mely feleletemet 
egy kis komorsággal venni látszottak,azért ezen kerekes 
bem ondásom at valam iképpen jóvá tenni akarván, Sert 
ajánlottam  nekük — azok pedig a rra  azt felelték, az apánk 
sem szokott vele élni, de nekünk sem kell ánu*ha mást

*) 2411—1837, sz. a fekvő jegyzőkönyv.
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nem adhat az u r és igy ezen beszéd közben én is az Ispány- 
nyal együtt a kapu felé tartván, siettem jó éjszakát mon
dani, vettem ugyan észre, hogy szerettek volna tovább is 
beszélgetni, de én a rra  nem figyelmezvén, ott hagytam 
őket és m ásnap korán reggel a birkást kikérdezvén, azt 
hallottam tőle. hogy nemcsak ketten,. hanem  hatan és pe
dig rémitő módon felfegyverkezve voltak^ de m ihelyst én az 
este b irka Maiortól eljöttem, azok is. mintegy félóra múlva 
a birkás házától eltávoztak, de hová., azt senki sem tudta 
mondani, kérdeztem tovább azt is — talán e volt Sobri s 
bandája — a rra  is a birkás azt vallotta, hogy semmiféle
képpen nem lehetett kitanulni, kicsodák — vagy hová 
valók, kérdezni pedig tőlük Világér nem m erte volna sen
ki. m ert m inden ember a háznál a nagy félelem m iatt 
tsaknem eszén kivül volt. Ott létökben azonban a b irkás 
által nékük adatott ételen kivül egyéb semmi kárt nem 
te ttek ...«

Ezt a nyilatkozatot Sümegi Im re tiszttartó Svastich 
Imre főbíró hivatalos felszólítására tette 1837. július 20-án.

Az nincs e nyilatkozatban, ami a későbbi iratokból 
kitűnik, hogy a tiszttartót a birkaakolnál a két legény 
mindenféle kérdésekkel árasztotta el, hogy: m erre járnak  
a pandúrok, katonák, miféle rendelet van a Sobriék ellen 
kiadva, stb., stb.

A birkásgazda, akihez Sobriék beszálltak, elmondta 
még, hogy amint hozzá Sobri hét tagból álló bandája 
beállított, legott m ulatni kezdtek s az egész m ásnap késő 
estig tartott. A tiszttartótól 12 itce bort kaptak, a b irkás
gazda meg 3 itce pálinkát is adott eleibük.

A gazda észrevevén, hogy á hét ember közül az egyik 
az első volt s a többiek tőle függtek, őt az első helyre ü l
tette az asztalnál. Az kezdette el az ivást s úgy köszönt a 
a m ásikra, ezen köszöntgetés, midőn a körülülőkre mind 
megjárta, ismét az elsőhöz tették a csutorát, amelyből ittak 
s mindaddig, míg ő nem ivott, időközben egyik sem ivott. 
A tiszttartónál kávét parancsoltak s kilenc findzsával meg
ittak.

Elmenetelük előtt fegyvereiket keményen megtöltötték 
(akkor még elöltöltő puskák voltak) s azon ígéret mellett 
váltak el a számadó juhásztól, hogy egy hónap múlva 
»ha Isten életüknek kedvezi, ismét meg fognak jelenni. 
Még ekkor sem árulták el magukat, hogy kik, de a bekö
vetkező s gyorsan pergő események igazolták a zimányiak
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gyanúját, hogy Sobri és bandája volt. Mint később ki
világlott, csakugyan az volt.

Zimányból keletre, Tolna megye felé távoztak s a 
lápaíői erdő felé vonultak. Ez m ár Tolnában van.

A nótában Sobrinak Koppány felé vándorlása is em
lítve van. Ez csak képzelet szüleménye. E somogyi község 
kiesett az útirányból. Egyébként itt közöljük a nótát:

Sej, huj, Zsubri pajtás, merre tetszik a vándorlás,
Sej, hu j, Koppány felé, kis angyalom háza felé.

Ütközben a betyárok egyike mindig bement valahová 
s kenyeret, bort vagy vizet hozott a banda tagjai számára. 
Így éitek, igen száraz koszton addig az ideig, míg a lápafői 
erdőbe értek. Itt egy Jancsi nevű somogyi ember, ki is
m ert valami Ádám nevű juhászbojtárt, elvezette őket hozzá 
a lápafői hegyen levő majorba, mely Takács Pál birtokos 
tulajdona volt. Itt mind a heten megliúzták magukat. 
A juhászbojtár megnyugtatta őket: bátran  nála m aradhat
nak, senki sem keresi meg őket.1)

Sobriék Ádámnak meghagyták, hogy m ásnapra ele
gendő étellel lássa el őket s két p ár »igen fehér, igen vé
kony gyolcsból készült fehérruhát kikeményítve és meg
vasalva elkészíttessen* s küldje utánuk a lápafői erdőbe. 
A juhászbojtár ezeket egy Dávid nevű helybeli zsidónak 
adta ki, ki rendbehozatva azokat, m ásnap saját felesége 
által kiküldette a betyárokhoz.

H ajnalban a banda a birkaakolba m ent aludni, mely 
után Ádám juhászbojtár Illés János birkásgazdának az 
esetei tudom ására hozta.

Fölöstököm tájban a betyárok egymást íelköltötték 
s bementek a birkásgazdához, ki szám ukra ugyancsak m ás
fél itce pálinkát hozatott. Ezt elfogyasztván, a megjelent 
urasági vincellér tudtukra adta, hogy ottlétüket az uraság
nak, Takács Pálnak, bejelentette és az uraság meg fogja 
őket nézni.

A betyárok, nehogy őket esetleg elfogják, kimentek az 
erdőbe, ahová m agukkal kényszerítelték menni Parrag 
Mihály juhászbojtárt is, ki enni- s innivalót vitt részükre

*) Bognár József nevű Lápafőn ma is élő ember közlése szerint az ő 
dédöreganyját. Bognár Ferencnét, Sobri emberei az ebédvivésnél egyik öreg
hegyi tanyánál leállították s a tanyában, furulyaszó mellett jól megtáncoltatták, 
mely után Bognárné folytathatta útját. Sütő Sándor lápafői ref. tanító közlése 
Bognár József bemondása alapján.
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magával az erdőbe, felesége pedig főtt eledelt vitt ki ugyan
csak részükre ebédül^ amit a betyárok nem fogadtak el, 
m ert zsíros volt, ők pedig bőjtölők, kik pénteken ilyen 
ételt nem esznek m eg .J)

Az erdőben a betyárok tüzet raktak. Az uradalm i is-

f»án a tűz közelében járván, s hallván a favágást, a nesz 
elé ment., ahol egy csoport em bert látott a tűz körül. Mi

dőn Sobriék meglátták őt, egyikük elébe m ent s őt is a 
tűzhöz hajtotta. Ott kikérdezték a pandúrok s katonaság 
felől és nem eresztették el maguk mellől. »Az ú r közöttünk 
marad« — mondták. Csak akkor szabadulhatott, illetőleg 
szökhetett meg a juhászbojtárral együtt, m ikor a közeledő 
katonaság a bandát megtámadta.

De m iként is tudhatta meg a Sobrit hajszoló katona
ság, hogy Sobriék a lápafői erdőben tartózkodnak? Való
színűleg Takács Pál birtokostól, kinek a birtokán tanyáz
tak s kinek ottlétüket alkalm azottai bejelentették, vagy 
talán egy kémtől. Először a szakácsi pandúrok kapták az 
értesítést.

Az ugyancsak Szakoson állomásozó báró Schirdning- 
Swarzenberg dsidás-ezred egy különítménye: két tiszt, egy 
őrmester, két káplár, 25 közlegénnyel gróf Kesselstadt pa
rancsnoksága alatt kereste fel Sobriékat. Tanyázó helyüket 
Németh István vincellér mutatta meg, 50 forint jutalom  
ígérete mellett. Ő egy szakcsi polgár lovára ült s irányította 
a katonaságot. Hozzájuk csatlakozott Drangensz Ferenc 
kiszolgált strázsamester, Kelemen Mihály szakcsi jegyző, 
továbbá egy somogyi szolgabíró, Bosnyák Benedek, aki 
a katonaság által részére felajánlott lovon tarto tt velük.

Ezek, a kalauzok útm utatása mellett, 1837. évi február 
hó 17-én délután 4 óra tájban  Sobri bandájára  az erdőben 
ráakadtak, amint a tűz mellett borozgattak. Azonnal meg
támadták őket.

Mihelyt Sobriék a katonaság jövetelét észrevették, rög
tön egyvonalba, egymástól 10—15 lépésnyire, külön-külön 
fák mellé állván^ nagy elszántsággal védekkeztek. A fa
törzsek fedezete melleit tüzeltek a katonaságra.

Sobri és társai m ár egészen körül voltak kerítve,, 
mégis mindig tüzeltek. Végre, m int a jelentés m ondja: 
»...ezen csavargók közül egyet annyira megvagdaltak, 
hogy az félholtan elesett s később sebjei m iatt tovább nem

1J Varga József Sobri bandájabeli „legény1' vallomása 1837. február 21. 
(Tolnamegyei Levéltár )
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mehetvén, befogathatott: a másika kinek jobbkezén ujja 
elvágva, hasa lándzsával által szúrva, és m ár 11 sebbel 
elborítva volt, m időn m ár-m ár megfogni akarták, balkezé
ben megtöltve lévő pisztolyát öve mellől előkapván s el
sőbben a reá rohanó katonaságra célozván.^ avval, minek 
u tána hirtelenében magának szegezte volna, magát ke
resztül agyonlőtte, a többiek pedig öten elillantottak, holott 
azoknak tovább üzését sem a lovas katonaság a táj ellent- 
állván, sem a Lápafői és Várongi lárm aharángi^i előállott 
lakosok az estve bekövetkezésével nem eszközölhették. A 
katonaság öten terhes sebet kaptak, mellyekben kettő m ár 
meghalálozott, Ló pedig 6 darab tetemesen megsebesit- 
tetett.«

Sobri bandájából való pisztoly.

A szörnyen összeszurkált s magát agyonlőtt betyár 
Sobri Jóska volt, kit végzetének beteljesülése előtti időben, 
hogy nyom ára ne jöhessenek menekülésekor, tehát So
mogybán s Tolnában is, társai által Balázs Józsefnek hi
vatta magát. Ezt Varga Ferenc., Sobri elfogott legénye val
lotta, kinek további vallomása m indenben egyezelt Mil- 
faitnak Sobrira vonatkozó leírásával.

Sobri egyébiránt ruházkodás tekintetében is kivált 
tá rsai közül, m int ezt m ár a betyárok ruhaviseleténél 
ismertettük.

Az értelmes zimányi birkás-gazda is, midőn Sobri 
bandájával nála tartózkodott., meg tudta Sobrit külön
böztetni a többitől, azért evéskor az asztalnál első helyre 
ültette, megjegyezvén, hogy őt társai Józsinak hívták, 
egyébként pedig egymás között a »sógor« megszólítás járta.

Az öngyilkos betyárt Kelemen Mihály szakcsi jegyző 
is Sobrinak állította, a jelentésében azt írva: ». . .  midőn 
Sobri látta m ár, hogy elfogják, először a hozzá közeledő 
kapitányra szegezte pisztolyát s m ielőtt elsütné, vissza
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fordítván, úgy meglőtte magát, hogy a golyóbis szivén is 
keresztül hatván, azonnal kimúlt — e világból.«1)

Nála két bugyellárist találtak, továbbá arany gyűrűt, 
ezüst etuis holm it s egyéb drágaságokat. Nem felel meg a 
valóságnak, hogy Sobrinál, m int azt Etvös K áro ly* 2) és 
utána Tóth Béla ír ta ,3) m egtalálták H unkár legszebb 
arany veretű dömöckölt puskáját; (bizonyságául annak, 
hogy a szolgagyőri rablásban résztvett) éppen ellenkezőleg: 
Magyary-Kossá, Tolna megye alispánjának Somogy megye 
alispánjához intézett átirata  szerint: ». . .  A kézrekerült
két d u p la p u sk á k .......  nem a H unkár úrtól elrablottakból
való.« 4)

Nem hű Eötvös K árolynak és az ő nyom án Tóth 
Bélának azon állítása sem, hogy ezen ütközetnél félszázad 
dzsidás, 80 zsandár s a megyéből kirendelt népfelkelők, 
150 fegyveres hajtó hajszolták Lápafő tájékán Sobrit és 
hogy az ütközetet Beust kapitány vezette. A parancsnok 
s vezető gróf Kesselstadt százados volt. Beust nevű tiszt 
nem is volt vele. A 150 hajtó ra  nézve csak annyiban van 
igazuk, hogy Lápafő és Várong lakosságát fellármázták, 
de azok m ár későn értek a hetyszínre s az ütközetbe 
egyáltalán nem avatkoztak bele, minthogy a rra  a katona
ság m ár végzett a betyárokkal s sötétben az üldözés lehe
tetlenné vált.

Az ütközet a lápafői szájhagyomány szerint a ma 
m ár szántóul szolgáló úgynevezett páskom i kútnál fo lyt le, 
az erdő egy hatalm as tölgyfája körül, a m a élő Páti testvé
rek földjének keleti részében. Ezen terület rétes- és kaszáló 
részén kis patakocska kanyarog, melynek az Eötvös-féle 
leírás az ütközetnél szerepet is adott, ami nem volt s nem 
is lehetett. Lápafő és északkeleti fele akkor még őserdőség 
volt, amely összeért a Somogybán fekvő, Törökkoppány 
felé húzódó gróf Esterházy-féle erdővel. Ebben tanyázott 
Sobri tá rsa iva l.5)

Egyik tanú szerint Sobrin a sebeket halála u tán ejt
hették. Ez az állítás valószínűtlen. Sobri holttestét a kato
nák magukkal vitték, bizonyára azért, hogy valahol elföl-

0  Vonatkozó jegyzőkönyv, Tolnamegyei Levéltár.
2) Eötvös Károly munkái VI. k. 40. 1.
3) Tóth Béla: Mende mondák 150, 1.
4) 1595-1822. sz.
5) Sütő Lajos lápafői tanító írásbeli értesítése a lápafői kikérdezett öre

gek közlése után.
17
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deljék. A lápafői ref. egyház ira ttárában  az akkori idők
ből ez van feljegyezve: »Szájról-szájra való hagyomány, 
hogy Sobri Jóskát a község határához tartozó erdőségben 
lőtték agyon.«

Sobri sírjá t a nóta is Lápafőre helyezi:

Lopoíai (?) vágás szélén 
Sobri Jóska volt a télen;
Katonaság körülvette,
Szegény magát agyonlőtte. ’)

A lápafői szájhagyomány szerint a harc  helyéről három 
betyárt vittek be saroglyán a községbe, kiket az éj leple 
alatt a lápafői m ai temető sáncárkába földeltek ei. Ezek 
egyike lehetett Sobri, a másik kettő az elesett katonák vol
tak. Sobri helye, sírja, természetesen nincs megjelölve, 
m ert az ilyen helyre jutottaknál faluhelyen az sohasem 
volt szokásos. A nép képzelete azonban azon nagy tölgyfa 
aíá helyezi sírját, amely körül az ütközet lefolyt.

A nóta szerint:

Lápafő határában búsul az a nagy fa,
Szegény Zsubri Józsi aluszik alatta.
Olyan mélyen alszik a fekete földben,
N em  is tudja, sírját hogy a fű  benőtte.

A megmenekedett öt betyár közül egy megyebeli va
dász Fűmag (Kalarábé) Jancsit combon lőtte meg, elme
nekült, azonban társaival m ár nem tudott ta rtan i.* 2) Ezt 
abból lehet következtetni, hogy Tolna megye szélén, a 
koppányi vágásban Sobri bandájából m ár csak négyet lát
tak, kiknek a katonaság által való elfogását várták. Bizo
nyára  el is fogták őket. További sorsukról adataink n in
csenek, valószínűleg kivégezték őket, m ert többé nem szé
peitek.

Sobri s bandája elleni üldözésben Bosnyák Benedek 
somogyi szolgabíró nagyon kitüntette magát. A betyárok 
körülkerítésében m inden erejével a katonaság segítségére 
volt. Katonalovon ülve, m utatta a katonaságnak az ú tatv 
ezért az ezredes, Schaafgott háláját fejezte ki neki s erről 
Somogy megye alispánját értesítette^ ki ezen értesítést

ü Adatok Zala megye történetéhez 232—233. lap.
2) Tolna megye levéltára 158—1837, sz.
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az 1837. évi áprilisi megyei nagygyűlés elé terjesztette, 
mely azt egyszerűen csak tudom ásul vette, aminek megvolt 
az itt el nem m ondható oka.

Amennyire elismerte a katonai vezetőség egyeseknek 
a Sobri elleni ütközet körül tanúsított igyekezetét, annyira 
kifogásolta Lápafő s Várong lakosainak állítólagos közö
nyét, illetőleg segítségének megtagadását, dacára annak, 
hogy erre felszólították.

A vezetőség szerint ezért nem volt elfogható Sobri 
egész bandája. E vádra Dőry Ferenc főszolgabíró tett je
lentést illetékes hatóságának. Eszerint a segítség irán ti ké
rés későn érkezett a községekhez. Az ütközet helyéről küld
ték Lápafőre Drángensz Ferenc nyug. őrm estert, Yárongra 
pedig egy katona nyargalt el. A községben azonnal félre
verték a harangokat, m ire a nép izgatottan összefutott 
s a fegyveresek egész készséggel indultak Sobriék ellen, 
de mire a helyszínére értek, a köd beállt s a já rhatatlan  
erdőben m ár nem segíthettek.

Sobri és Pap Andor fejére a kancellária élve elfogás 
esetén 100, halva elfogásnál 50 aranyat, ezek társaságában 
levőknek pedig ezen összegnek felét tűzték ki. Ebből a 
lápafői ütközetnél szereplók közül Kelemen Mihály vá- 
rongi jegyző 37 és fél cs. kir. aranyat, Drángensz Ferenc 
6 darab aranyat. Német József vincellér 25 pengő forintot 
s végül a katonák 50 cs. k. aranyat kaptak a kincstártól.

Sobri Jóska, m ikor agyonlőtte magát, legföljebb 28 
éves volt s betyárélete mintegy 3 évre, 1834—1836. évre 
terjedt. Az 1837. év — üldöztetése következtében — m ár 
csak a folytonos bujdosás éve volt s ez évben február hó
napban véget vetett életének. H alálát a nép jórésze nem 
akarta elhinni. A ponyvairodalom  pedig a valótói eltérőleg 
írta le. Pl. R. L. a m ár említett füzetben (18. 1.) Szerinte 
Sobrit egy csárdában fogták el. Tíz pandúr egyszerre ra 
gadta meg, de mégsem vihették m agukkal élve, m ert a 
pandúrok gúlába rakott szuronyos fegyverébe vágta m a
gát s három  szurony já rta  át keblét.

Halála után szinte tömegével jelentkeztek a ró la  szóló 
mondák. Sokan nem tudtak belenyugodni, hogy ily fiatalon 
meghalt s hogy ő maga vetett volna önkezével véget éle
tének. Az a h ír is járta, hogy Magyarországból kiszökött 
és pedig Amerika földjére s New-Yorkban gyógyszerész
ként élt, hogy Czensztochauban mészáros lett; a Bakonyba 
menekült, ott újból bandát szervezett. E lárulták  s hogy

n *
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az őt körülfogó katonaság kezébe ne kerüljön, főbelőtte 
magát. Továbbá az Alföldön egy grófi m ajorban számadó, 
m ajd tiszttartó volts feleségül véve elődje leányát.

Abban is kételkedtek,. hogy ily, a nép, sőt az intelli
gens emberek szmében is zseniális embernek tarto tt egyén 
valami közönséges pásztornemzedékből származott volna. 
Sokan meggyőződésszerűleg állították, hogy Sobri a ka
landjairó l híres Vay Ábrahámnak, Borsod megye alispán
jának  m ásodszülött fia; másik szerint a becsehelyi (Zala 
megye) Csuzy-család egyik sarja.

E lterjedt az a hiedelem, hogy Sobri, kedvelvén a nó- 
tázást, többször egyes urakhoz ment be, hogy őt meghall
gassák. A dal szerint:

Sobri Jóska , szegény betyár 
Az urakhoz nólázni jár.
Cifra szűre válthoz vetve,
Ügy danol az esti csendben.

A szeaénul azt mea* * nem veti.
A babáját hűn szereti;
Vágyók ajkának csókjára,
Járhat a pandúr nyomábaA)

A nép közt azt is beszélték, hogy Sobri nappal selyem 
ruhában  úri dám áknak udvarok, az éjjeleket pedig a Ba
kony rengetegeiben töltötte s el-eljárt rabolni. Egy elbeszé
lés szerint (Tóth Mór: »Zenebonás emberek«, 87. 1) Beze- 
rédy híres úri családnál » . . .  h ibátlan spanyol viador 
kosztümben Bezerédy úrhölgynek ajkairól leste a pehely- 
sima francia m ondatokat, melyekre ugyanam a nyelven 
oly elmés szójátékokkal felelt,, hogy alig tudták őt parí
rozni.* Persze, ezt az olvasók tábora valóságnak hiszi.

Somogybán tö rtén t volna,, hogy midőn Sobri a mesz- 
tegnyői hegyekben já rt, levelet írt Lits Antalnak,. Sína 
báró uradalm i kasznájának, melyben a rra  kérte, hogy se
gítse ki őt a tarokk-kártyázásban, m ert hiányzik a ne
gyedik játszótárs. Lits el is m ert a veszedelmes kom pá
niába s — játszott velük.2) Ez tisztán fantázia szüleményei 
Hol, kivel tanult volna meg Sobri tarokkozni, a volt kanász^ 
bo jtár, az írn i s olvasni nem tudó társait nem is említve.

') R. L.: Sobri Jóska a híres, rettegett somogyi betyár.
*) Gruber János: Morzsák a negyven éves asztalról 86—87. 1.



A franciák el sem hitték, hogy Sobri valaha élt; költött 
alaknak tekintették.

Mint a nevesebb betyárok jó nagy részének, Sobri- 
nak is voltak kedvesei. Egyikről, a porkolábnéról, m ár 
megemlékeztünk. A szájhagyomány szerint volt még egy, 
és pedig egy feltűnően szépnek híresztelt leány, Répa Rozi, 
ki a zalamegyei Lesencetomaj község határában  lévő Bil- 
lege-csárdában szolgált s kiről majd később szó lesz.

Nem lehet való a Lápafőn fennm aradt szájhagyo
mány, mely szerint ezen a vidéken Répa Rozi együtt já rt 
Sobrival s az erdőséggel tark íto tt szőlőhegyi tanyákról 
bejárt a faluba, ahol Sobri és társainak fehérnem űit szokta 
kimosni s így az is csak képzelet szüleménye, hogy mi
előtt Sobri szívenlőtte magát, »csacsogó« kis fiát és Répa 
Rozit is agyonlőtte.

Sobri a nép előtt rendkívül nagy népszerűségre tett 
szert s ez elől az úri osztály sem zárkózott él. Nagy h íré t, 
népszerűségét nem találom arányban állónak elkövetett 
tetteinek számával s nagyságával. Mint az elsorolt esetek
nél láttuk, a kónyi elhirhedt rablásán kívül apró-cseprő 
zsarolásokat, fosztogatásokat, »ütögetéseket« végzett. Egé
szen kicsi, m ondhatni jórészt szegény embereken, szinte 
nincstelen cselédeken is, ami nem is m utat valami betyár
nagyvonalúságra. Néha elszántságán s bátorságán is csor
ba esett, pl. Keszthelyen és egy zsidó korcsm áros k irablá
sánál, mely helyeken társaival együtt megfutamodott.

H írét a kónyi rablás alapíthatta meg s e h ír  orszá
gossá vált. Azután Veszprém s ennek szomszédos megyéi
ben követett rablások, ha nem is Sobri követte el, az ő 
neve, cégére alá jutottak. Nagy h írét különösen az tette 
általánossá, hogy a szolgagyőri nagy rablás u tán  (melynél 
ő ott sem volt)  egész D unántúlra kitérjedőleg elsősorban 
s kifejezetten az ő és időközönkénti társának. Milfaitnak 
vezérlete alatt álló betyárbanda ellen indították meg azt a 
nagyszabású hajszát, melybe a fegyveres erőn, katonasá
gon, pandúrokon s csendőrökön kívül más tényezőket is 
belevontak.

Ekkor terjedt el híre. Európában s külföldön is egész 
Sobri-kultusz dühöngött. M egállapítható, hogy Sobri nem 
nagy, merész rablásai és egyéb tettei u tán vált oly híressé, 
hanem m ert Récs gondoskodott arról, hogy a m agyar nem 
zetet kisebb lopásokért, rablásokért, melyeket nagy rab ló
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históriáknak tüntettek fel. kedvezőtlen hírbe keverje a mű
velt világ közvéleménye előtt.

Sobri egyéniségében m indenesetre volt valami vonzó, 
mely tá rsaira  hatott s a közönség előtt is rokonszenvessé 
tette. Valószínűleg elsősorban (mint Angyal Bandi lovas
betyárnál is) fiatalságának, pompás, sudár alakjának s 
szép arcának köszönhette népszerűségét, melyhez az is 
iárult. hogy róla kegyetlenségeket nem hallottak, ellenben 
több eset alkalmával az áldozatokkal szemben való elné
zést, sőt barátságos m agatartást észlelték.

Sobri a gavallérosan viselkedő betyárok közé tarto
zott. Azt azonban kétségbe kell vonnunk, amit Eötvös -Ká
roly valószínűleg szájhagyomány után mond. (Ut. a Bala- 
laton körül. ,95. 1), hogy »amit úrtól., paptól, zsidótól el
szed. felosztja a szegények között. Ilyen betyár nem volt. 
Sobri is esetleg csak néha cselekedte meg, nem rendsze
resen. Sobrit szép szóval engedékenységre lehetelt bírni. 
Rablásainál a károsultaknak egyes kedves tárgyakat, ha 
kérték, visszaadta. Gyilkossággal nem szennyezte be a kezét, 
legalább is nem tudunk rá  esetet. Egyes, durvaleikű társai 
bizonyos kilengéseket követhettek eh azonban azok nem 
Sobri u tasítására történhettek.

Bandái tagjai előtt nagy tekintélye volt, köztük erős 
fegyelmet tartott.

Elm ondhatjuk, hogy Sobri, noha nagy tetteket nem 
vitt véghez, m ondhatni véletlenségből, a m agyar betyár
világ egyik leghíresebb alakja m arad. Személyével nem
csak a magyar, hanem  a külföldi irodalom  is foglalkozott. 
Hiszen híre nemcsak Európa országaiba, hanom  Ameri
kába is elhatolt. Nálunk Jókai Mór, Hoitsy Pál, Tóth 
Béla és Eötvös Károly írtak  róla. A legtöbbet Eötvös Ká
roly, ki a Sobriról szóló mende-mondákat megcáfolta.

Sobriról cikkeket, regényeket, színdarabokat írtak, a 
ponyvairodalom  pedig, m int m ár egyiket-másikat idéztük 
is, .nagy szeretettel foglalkozott vele, persze vadabbnál- 
vadabb meséket tálalva ki róla egyszerű olvasóinak.

A nép, m int láttuk., versekbe foglalta tetteit., szerel
m ét és tragikus végét. A nép kedvenc hím állatait, me
lyek bizonyos erőt, vadságot fejeznek ki, m a is Sobriról 
nevezi el, különösen a bikát, monyast, kandisznót, kutyát.

Somogybán s B aranyában Sobri- vagy Zsubri-tánc is 
van. Somogybán a kanásztánchoz hasonlít.1) Ormányság-

1J Dr Varga Károly: A Délkeleti Zselicz 94. 1.
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bán a Sobri-tánc tömegtánc, melyet az »Ej, huj, Sobri« 
kezdetű balladára lassan lépve, összefogódzva, körben tán
colnak. Dallama pentatonikus nyom okat visel magán. *)

A Zsubri-tánc még a sátoros cigányokhoz is leszállóit 
s a purgyék az alábbi vers mellett táncolták:

Zsubri Jóska a csárdába,
Bort iszik ő a korcsmába,
Kulacs teli a kezébe t 
Karolina az ölébe. 2)

1858-ban »Sobri« c. balettet m agyar színpadon is e lő 
adták. 3) A »Figyelmező« c. lap szerint »Német szomszé
daink közt a napi literalura gyártói hasznát veszik Sobri- 
nak is .4) Ugyancsak a »Figyelmező« írja: »Sobri Vaude- 
villeben. .már a párizsi s berlini színpadokon is megfor
dult. «

1839-ben ugyanabban a lapban egy Jósikáról szóló 
cikk után Schedel (Toldy) Ferenc tollából a következő so
rok jelentek meg: »Jósikánk mellett a külföld — ki hinné
— ugyan gyönyörködik még Sobriban is! Amaz általunk 
is a maga idejében említeti, ráfogólag magyarból fordított 
regény: Georg Schobri dér Ráuber H auptm ann in Ungarn
— most másodszor is megjelent Klein Ernesztnél Lipcsé
ben, a kiadó mulatságos ajánló szavaival.« E haram ia me
részsége őt a legújabb időben históriai személlyé alkotta 
s egyideig Európa figyelmét vonta magára. Tudjuk, hogy 
a francia vígjátékhoz is szolgáltatott Sobri uram  tárgyat, 
mely nemcsak Párizsban, hanem  Berlinben is játszatott, 
sőt nyom atott is. Jó étvágyat!«ö)

El tudom képzelni, milyennek m utatták be Sobri alak
ját a színpadokon; bizonyára egy szúrós, gyilkos tekintetű, 
torzonborz, csimbókos hajú, vastag szemöldökű, vissza
taszító külsejű idősebb férfinak. Pedig, m int láttuk, Sobri 
daliás alakú, szép arcú, legföljebb 28 éves fiatalem ber le
hetett, m ikor magát agyonlőtte.

Még csak távolról sem sejthette a talán írni-olvasni 
sem tudó Sobri, hogy 2—3 évi betyárkodása u tán valaha

9 Kiss Géza: Ormányság 171. 1.
2J Dr Varga Károly: A Délkeleti Zselicz, 94. 1.
3j Vasárnapi Újság 1858. év 237 1.
4) Figyelmező 396 1.
5) Figyelmező 404. 1.
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európai h írre  vergődik s valóságos irodalom  keletkezik 
körülötte a külföldön is. E rre  igazán nem szolgált rá. 
Sokkal különb betyároknak a neve nem került forgalomba, 
nem vésődött a nép emlékezetébe s részben bizonytalan 
adatokkal tark íto tt életrajza nem jutott a lexikonokba.
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Mészáros Pali.

A Kadarkuttól keletre vezető úton, közel Széplak  hegy
községhez, elég terjedelmes, Vitorág nevű erdő útszéli sa r
kával szemben, két oldalról útak által bezárt sarkon egy 
lécekkel körülkerített sírhalom  tűnik szemünkbe; föléje 
középnagyságú tölgyfa koronája borul, m intha szomor- 
kodnék a sír elhúnyt lakója fölött.

Közélebb megyünk. A sírhalm ot a kereszthez viszo
nyítva, magas léckerítés veszi körül. Az alacsony sírkeresz
ten felírást találunk bevésve, mely így szól:

»Vármegye katonája  
Lábam nyom át sokat járta.

Nagy Pali.«

Ki volt ez a Nagy Pali? Mészáros Palinak igazi neve. *)
A nép csak annyit tud, hogy egy Pali keresztnevű 

betyár nyugszik ott. Igazi, régi betyárnevét m ár elfelejtette. 
A hagyomány szerint ezen a helyen, vagy legalább is a 
közelében lőtték agyon, a pandúrok által vezetett katonák
kal vívott ütközetben.

Hogy hol született, mi volt előbbi foglalkozása, m i
lyen volt korábbi élete folyása, hány éves korában halt 
meg, stb., arró l senki sem tudott beszámolni s most m ár 
nem is kutatják.

Ezen egyedül, árván álló sírhalm ot a nép elnevezte 
Palit emelőnek. E néven ismeri úr, paraszt egyaránt.

A nép kegyelettel viseltetik emléke iránt. Ha sírke
resztje korhad, valaki ú ja t készíttet helyette; sírjá t évről- 
évre titokzatos kéz felújítja. H alottak napján még mindig 
feldíszíti s írjá t s ott ég ra jta  a gyertya. De a nép m áskor 
sem feledkezik meg róla: időközönként virágcsokrot, vi
rágkoszorút helyez sírjára. Mikor a széplaki búcsú alkal
mával arra  mentem, akkor is egy szép, színesnyomatú 
Krisztuskép volt a sírkeresztjére szegezve.

*) Zsíros István kadarkuti lakos közlése.
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Régente a sír felvirágozása is titokzatosan történt, 
ma m ár azonban nyíltan teszik, nem éreznek restelkedést 
kegyeletük kifejezéséért, hiszen a most élők közül senki 
sem ism erte őt s rokona sincs senki az itt élők között.

Palitemető.

A Palitemető sírjában nyugvóról Hegyessy János, volt 
szigetvári főszolgabíró a következő adatokat közölte:

Mészáros Pali betyár, rablóvezér volt, ki Hegyessy 
nagybátyja m ellett szolgált a szabadságharcban, m int lo
vász s a kom árom i kapituláció után hazatérve, m int ka
landor természetű ember, betyárbandát szervezett.
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Mészáros Palit 1850-ben Szekszárdon a cs. kir. had
seregbe besorozták. P á r héttel később a csapattól Duna- 
földváron megszökött s Somogy megye felé tartva, Me
gyeribe, valami Bódis nevezetű emberhez, pár hónappal 
később pedig K aposvárra k e rü lt ahol 1851. évi ja n u á r  
hóban ismét besorozták az Ernő-féle gyalogezredbe. A ka- 

. tonai parancsnokság (Pécsről) illetőségét kívánta meg
állapítani, de nem lehetett, m ert Vörösberény, melyet Mé
száros mondott, nem fogadta el odavaló illetőségűnek. ')

Mészáros Paliról 1858-ban egy hivatalos ira tban  a 
következő leírást találjuk: magas, 40 év körüli férfi, kerek 
ábrázatú, barna haja, kis szakálla van. Prémes, sötétkék 
dolmányt hord, fekete kalpaggal.

Hét társa  között három  zsidó volt. Az egyik Metters- 
dorfer, Győr megyéből, hol m ár m int betyár híressé vált 
s együtt já rt Mészárossal Zalában (Alsólendván) és So
mogybán (Hárságy) s elfogása előtt idegen név alatt bu j
kált. A másik Simon H enrik, ki Pátróból 1857. év tava
szán tűnt el s egy rablóbandához csatlakozott, a harm adik 
egy Schlesinger nevű Írnok, ki Hárságyon Geipel k irablá
sánál résztvett. Jogerősen el is ítélték.

Ezen. Mészáros bandájában szereplő zsidó betyárok 
személyleírását megtaláljuk a hivatalos jelentésben, de 
hogy a leírások melyiket illetik, azt nem jelezték, m int
hogy neveiket nem ismerték. A leírás szerint az egyik 
zsidó betyár mintegy 30 éves, középtermetű, kis, fekete 
bajuszú. Kávébarna kabátot s szürke nadrágot hord; a 
másik 45—50 éves lehet, görbe o rrú , sűrű hajú, pantalló
nadrágján kék gatya, ra jta  szűr, fején pásztorkalap; a h a r
madik hiányos fogú, kis, szőke bajuszú^ ra jta  szürke ka
bát, gallérral.

A többi bandabeli 26—40 év közt levők. A két negy
ven éves közül egyiknek szürke, a m ásiknak nagy, hófehér 
haja volt. Az egyik lovagló-nadrágot (oldalt gombokkal) 
.hordott. ®)

Mészáros öt társának  a nevét is tujuk: Szakos István, 
Kántor János, Botika Ferenc (Dobszáról), Pakos József 
és Gyuri István  (Istvándi.) Ezek az alsólendvai rablás! 
kísérlet után Mészárossal együtt menekültek ki Szlavóniába 
1858 január 8—9-ike közö tt.3) * 2 3

») 428-1858. Vl/b. sz.
2) 424-1858. Vl/6. sz.
3) 9972—1858 sz.
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Mészáros Pali s bandájának fő tartózkodási helye 
Somogybán a szigetvári járásban  volt. Innen indultak a 
megye többi részeibe, továbbá Baranyába, Zalába s Szla
vóniába rabolni. Baranyában. Bogdásán egy pásztor ro
kona lévén, azon a réven járt oda s annak vidékére.1)

Mészárosról csak 1856—59. években találtam  nyo
m okat; 1859-ben neve m ár gyéren fordult elő a hivatalos 
iratokban; az 1860. évi vonatkozó iratok pedig a sornogy- 
megyei levéltárban nincsenek meg, sőt még a mutató (in
dex) is hiányzik s így okmányszerűleg nem m utathatók ki, 
hogy hol, m ilyen körülm ények között végződött élete. Any- 
nyi bizonyosnak vehető, hogy Szlavóniából visszajött So
mogyba s hogy K adarkút körül halt meg.

Hegyessy János szerint rablókalandjai után az őt ül
döző katonasággal K adarkuttól keletre eső széplaki szőlők
nél megütközött s itt elesett s e helyen temették el. 2J

Mészáros Pali a kegyetlenebb rablók közé sorozható, 
aki könnyen hajlott áldozatának súlyos bántalm azására, 
sőt meggyilkolására is. Liszón egy kondáját legeltető ka
nászt Mészáros elküldte élelemért; ez, félvén, hogy disznait 
elhajtják, távozása u tán  egy idegen em bert állított őrzé
sükre. Ezért a betyárbanda elverte. Rabláskor a ház lakóit 
összekötöztette. Majdnem bizonyosra vehetjük, hogy Stern 
Tódor szompács-pusztai bérlőt is az ő bandája verte agyon.

Alsólendván Kalivoda nevű kereskedőt s egy rendőrt 
lőttek agyon.

Mészáros Palit a nép nótába is foglalta, csakhogy 
ezt a nótát más betyárra  is alkalmazták. Csak a nevét il
lesztették be. Majdnem általánosan ism ert:

Fölszántottam  somogyvári temetőt,
Vetek bele piros pünkösdi szegfűi;
Köröskörül dupla szegfű nyíladoz,
Közepében Mészáros Pál heruadoz.

Mészáros Palit gyengéd szálak is fűzték a szigetvári 
járáshoz. Heimer szolgabíró jelentése szerint a tótszent- 
györgyi csárdás felesége — kedvese volt. 3)

Mészáros valószínűleg 1860-ban esett el s egész bizo
nyos, hogy a széplaki szőlők közelében, m ert különben * 2 3

0  Bittó rendőrvezető „143“ jelentése 424—1858. V/b. szám.
2J Somogymegyei Almanach 343. 1.
3) 1869-1864. kb. sz.
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nem annak határában  temették volna el. 1861-ben m ár Löbbé 
nem találkozunk vele. Az 1860. évi iratok, m int m ár je
leztem, hiányoznak, pedig azok adhattak volna felvilágo
sítást elhúnytának körülm ényeiről.

A nép babonás hiedelme szerint Mészáros Palit a 
puskagolyó nem fogta, azért p ipaszárral lőtték agyon. De 
milyen pipaszárral? Olyannal, amelyet 7 éves sürge (sör
gye) juhar bokorról metszettek le s 7 évig használták, 
mint pipaszárat. Ezt a titkot Mészáros egyik kom ája is 
tudta, ki később pandúrnak állt be s szerezve ily p ipa
szárat, m int a közbiztonság őre lőtte le Mészárost. * *) Ezzel 
szokták a boszorkányokat is agyonlőni, m ert nekik sem 
árt a puskagolyó.

Mészáros Palit rendkívüli egyéniségnek tartották, m ert 
— különösen a cigányok — valami bűvös erőt tu lajdoní
tottak nemcsak szellemének, hanem  még sírjának is.

Ép ezért, m int Hegyessy János írta, a Palitemelő a 
kóbor cigányok rendes találkozó helye volt.

Zurka nevű cigány, ki rablóbandát szervezett, egyik 
éjjel a Palitemetőnél szedte össze híveit, melyről valami 
Sándor nevű cigány értesítette Hegyessy főszolgabírót, ki 
hatodmagával az összejövetel előtt odam ent s Zurka kivé
telével a banda tagjait elfogta.2)

o

') Gergely József 88 éves volt pásztor közlése.
*) Somogy vármegye Almanachja, 243. 1.
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Patkó testvérek.

Az utókor általában csak egy Patkót ism er; Patkó 
testvéreket nem. A hivatalos iratokban is rendesen csak 
Patkóról szólnak. Ha pedig keresztnevet említenek, akkor 
csaknem mindig Pistát írnak.

Pedig János, a bátyja, a maga korában, különösen 
Somogy déli felében, híresebb volt s talán még vakmerőbb, 
mint Pista s több rablást is követett el, m int öccse.

A Patkó-féle bandát Délsomogyban János szervezte 
s ő volt a vezére. Bevette öccsét, P istát is. Együtt já rtak  
rabolni mindenüvé. Hogy m ikor váltak szét, biztosan nem 
tudjuk.

Hegyessy János szigetvári főszolgabíró állítása sze
r in t1) Patkó János halála után. Ez tévedés. Mindketten 
ugyanazon évben, 1862-ben haltak meg golyó által ütött 
sebesülésükben, amit később pontosan meg is mondok.

A testvérek szétválása jóval előbb történt. Palkó Jan 
csi halála előtt öccse, Pista m ár m int bandavezér, számos 
rablást hajto tt végre a Kiskoppány patak völgyét környező 
somogyi és tolnai községekben,, m int m ajd azt az ő külön 
élelrqjzában fel fogjuk sorolni.

Mint a vásárosbéci, tehát a két Patkó szülőfalujában 
lakó, közel 86 éves öregek nekem elmondták, 2) a két 
testvér m ár jóval 1862. év előtt összeveszett egymással., 
valószínűleg azért, m ert Jancsi öccsét szigorúan fegyel
mezte s ez azt nem akarta  eltűrni.

A két testvér Vásárosbécen (akkor Béc), Somogy me
gyében született. Az ottani reform átus keresztelőkönyv ta
núsága szerint János 1825. év jan u ár hó 13-án, István pe
dig 1827. évi január hó 27-én. Ezen adatokat Tóth Sándor, 
az ottani reform átus gyülekezet érdemes lelkésze kutatta 
ki. Csak hosszabb utánjárás u tán bizonyosodott meg ab
ban. hogy a több hasonló név közül melyik az a Tóth Já 
nos és István, mely a keresetteket illeti. *)

*) Somogymegyei Almanach 1914.
*) Jakab Ferenc és Patkó Gábor földművesek.
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Mert igazi vezetéknevük nem Patkó, hanem  Tóth volt. 
Atyjuk Tóth Péter, anyjuk Pál Erzsébet volt. Mindketten 
Bécen fejezték be életüket s itt is vannak — most m ár jel
telen sírban — eltemetve.

Fiaik a Patkó-nevet akkor vették feL m ikor betyá
roknak álltak be. Rendes vezetéknevű Patkók voltak akkor 
is. m a iss Vásárosbécen, akikkel azonban ők semmi rokon
ságban nem álltak. Hogy m iért ezek nevét s nem egészen 
m ás álnevet vettek fel, annak okát nem tudjuk.

Patkó testvérek szülőháza homlokzat felől.

Atyjuk »felső« Tóth Péterként szerepel az anyakönyv
ben s az a ház^ amelyben lakott, sajátja volt. Ez ma is 
megvan. Csakugyan, m int magam is megtekintettem, a falu 
felső részén. egészen a végén áll.

Felső Tóth Péter. Patkóék apja, a falu kanásza volt 
s m int saját házában lakó ember, a robotvilágban 18 na
pos zsellérszámba m ent, ami annyit jelentett, hogy egy 
éven át 18 napot kellett szolgálnia robotban és ennek fejé
ben erdő- s legelőrésze volt.
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Mindkét Tóth-fiú, kik később Patkó-nevet vettek fel, 
elég későn kezdték igazi betyáréletüket. A betyárok jórésze 
21—25 éves korában csapott fel betyárnak. Voltak 18—20 
éves betyárok is^ a Patkó testvérek pedig: Jancsi 35^ Pista 
meg 33 éves lehetett, am ikor bandába verődve kezdtek 
rendszeresen rabolni.

Hogy Jancsi oly későn kezdte a betyáréletet, az on
nan m agyarázható, hogy — élő unokája, Tóth Mihály 
lászlómajori (Somogy megye) számadó juhász állítása sze-

Patkó testvérek szülőháza udvar felől.

rint — 12 évig katona volt Olaszországban, de hogy öcs- 
ese, Pista, ki körülbelül 33 éves volt, midőn betyárnak 
csapott fel s bátyja bandájában szerepelt, ezen koráig m i
vel foglalkozott, kanász volt-e, vagy ő is katona, nem 
tudjuk.

Nincs kizárva, hogy tolvajlásokat követve el, talán ő 
volt az a, szájhagyomány szerint börtönre ítélt Patkó 
(s nem bátyja), ki a fogházból megszökött. Mert hogy 33 
éves koráig rendes foglalkozásban nem élt s hogy nyug

is
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tálán vére bűnös cselekedetre ragadta, azt egész bizonyosra 
vehetjük.

Patkóék háza még a hajdani alakjában áll. Az idő 
megviselte, kissé rozoga, de egészen jól lakhaló. Jelenleg 
özv. Sudár Istvánnéé, ki másodkézből vette.

E ház egészében olyan, m int erre a többi, népiesen 
épített hajlék. Elől az oromzat deszkázott. homlokzatánál 
és oldalt pitaros. Az erősen foltozott zsuppfedelet az udvar 
felől eső eresznél szárfák, szeglábak tartják. P itarának 
külső szélét egy darabig oldalt tölgy fagerenda határolja. 
Mind e faalkatrész a régi, csak a szobaajtó félfáit cserél
ték ki u jjal s a kam ra földjét téglázták ki.

Az öreg felső Tóth Péternek négy gyermeke volt; há
rom  fia s egy leánya. A harm adik fiúval Patkó János tet
teihez fűződő események során m ár találkoztunk. Hogy 
Patkóék leánylestvére kihez ment férjhez^ ha egyáltalán 
főkölő alá került^ nem tudjuk.

Többen Patkó Bandi betyárt is emlegetnek ezen idő
ből. U tána kutattam , vájjon ez a Bandi a kél híres Patkó
val rokon-e, vagy keresztnevét csak ráhúzzák valamelyik 
Patkóra. Ez utóbbit tartom  egészen bizonyosnak.

Mozsgón 1938-ban a 84 éves Mester Józsefet kikér
deztem Patkókra nézve, akik közül ő gyermekkorában 
Jánost ismerte, gyakran csetlett-botlott körülötte, midőn 
Patkó Mozsgón meg-megpihent kedvese házánál, vagy a 
korcsmában. Beszélgetés közben előttem Patkó Bandit em
lített, m ire közbevágtam, hogy miféle Bandiról beszél, 
hisz ilyen nevű betyár nincs, m ire ő azt válaszolta: Az 
mindegy, akár Jancsi, akár B andi!«

Jelent meg több ponyvairodalm i füzet is Patkó Bandi 
betyárról a m últ század végén. Ügy látszik, hogy az orszá
gosan ismeri Angyal Bandi híres lovasbetyár analógiájára 
nevezték egyesek a Patkók valamelyikét önkényesen Ban
dinak.

Mindkét füzetbe betekintettem (egészen átolvasni iga
zán nem volt érdemes). Az egyiket F ikalter írta, ki Patkó 
Bandit a katonaságtól megszökött »bujdosó szegénylegény
nek* mondja, aki lovagiasságában vetekedett Bózsa Sán
dorral. Először Gelencsér vezér bandájához csatlakozott. 
(Éppen megfordítva volt: Patkóhoz állt be betyárnak Ge
lencsér.) Patkót életírója u to ljára Bakonyba vonultatja,
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ahová pedig Palkó sohasem kívánkozott s nem is ment, 
hanem Zala déli s délkeleti halárában  járt-kelt és a Bala
tonhoz közel, a somogyi oldalon sebezték halálra.

A másik m unkát T atár Péter írta  és pedig versben. x) 
Tatár Palkót nem szerepelteti Somogybán. Ügy látszik, 
azt sem tudta, hogy Patkó somogymegyei. Összejáratta 
vele a szerző Vas, Veszprém, Zala és Baranya megyéket, 
holott az előbbi két megyében Patkó sohasem járt. Hűtlen 
babája m iatt állt be betyárnak, m ondván:

Mert én máma egész világgal számoltam.
Nem leszek többé az, aki eddig voltam.

És találkozván a Bakonyban tizenkét betyárral, a 
vers szerint:

Cimborátok vagyok, itt a kezem rája,
Megunt életemnek ez kedves órája.

Miután Patkó Bandi hősnek bizonyult a pandúrokkal 
való harcban, a banda megválasztotta őt kapitánynak. * 2) 
Paripán já rt s hét pandúr és egy vadászszázaddal való 
harcban lováról lelőtték, elesett. Kedvese u tána agyon
lőtte magát.

Ezek mind nélkülözik a való tényeket. Csak a név 
Palkó; tettei képzelt dolgok.

Ezek az »írók« nem vették m aguknak azt a fáradtsá
got, hogy Palkóék életéből legalább néhány m egtörtént 
dolgot szőttek volna m unkájukba s azt felhígítva dolgoz
zák fel.

A soha nem létező Patkó »Bandi<.-ról egyébként egyik 
Somogy lapban is irogat egy fiatal íróember.

*) Tatár Péter: Patkó Bandi híres rablóvezér élete és halála. Pest, 1858.
2j „Kapitánya" Somogybán soha egy betyárbandának nem volt.

18
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Patkó Jancsi.

Patkó János, a nép akkori szellemi színvonalát te
kintve, nem volt tudatlan ember. Írni, olvasni m indenesetre 
tudott. Református vallású lévén, rendes falusi iskolázás
ban részesülhetett, m ert a reform átusoknál a tanulók ren 
des feljárását az ő idejében is bizonyára szigorúan vették.

Egyébként hogy olvasni s írni tudott, több adat iga
zolja, például az a tény, hogy zsoltároskönyvét Vásáros- 
bécen, szülőhelyén, sokáig megőrizték (míg aztán elkalló
dott) és betyárkorában az a szokása volt, hogy egyes he
lyeken, ahol megfordult, cédulákat hagyott hátra, jelezve, 
hogy ott volt.

Patkó Jancsinak vérében volt a lopási hajlam , sőt 
talán szenvedély. Hiszen házuk volt Bécen s apja mellett 
elbojtároskodhatott volna, sőt önálló alkalmazáshoz is 
ju thatott volna valamelyik faluban, ha »rá nem 
születik* e veszedelmes foglalkozásra. A fennm aradt ha
gyomány szerint m ár az iskolában meglopta társait; 13—14 
éves korában barom fiakat, később, legénykorában, disznó
kat, majd lovakat, m arhákat tolvaj olt s azokat vásárokon, 
vagy ahol tudta, eladta.

Eleinte apja mellett bojtároskodott, azután verbuválás 
révén katonasághoz vitték el és pedig Olaszországba. Hosz- 
szú haját útközben Nagykanizsán vágták le. Ez volt akkor 
a besorozott újoncnál az első követelmény. 12 évet töltött 
ott. Haza szabadulva, a Nagykanizsa mellett fekvő Horuát- 
szentmiklósra  került a gróf Batthiány uradalom hoz ka- 
nász-számadónak, de csak két hónapig m ara’dt ott. Mozgal
masabb életre vágyott. Nyugtalan vére nem szerette a le
kötöttséggel járó  szolgálatot. Állását egyszerűen otthagyta 
s »járódónak« állt be, lopkodott, rabolt. Eleinte főleg 
állatokat.

Kanász-számadó korában a Horvátszentmiklóshoz kö
zel fekvő Szaplányos majorban  szolgáló Horvát Ferenc 
gulyás-számadónak a leányába szeretett, kit aztán három  
év múlva nőül vett, de nagyon keveset élhetett együtt vele.
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Nincs nyom arra, hogy sűrűbben haza já rt volna hozzá, 
vagy hogy felesége kísérte volna kószáló útjaiban. Arra 
azonban tudunk adatokat, hogy más nővel folytatott vi
szonyt. *) Semmi különös esetről nem tudunk, ami a be-

Patkó Jancsi.

tyáréletre kényszerítette volna. Egyedül garázda, korlá
tozásokat nem tűrő természete vitte erre az életre.

E természete az iskolában társai között, a lopáson 
kívül, verekedési hajlam ában is megnyilvánult. Iskolatár-

*) Unokájának, Tóth Mihály számadójuhásznak közlése,
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sainak íróeszközeit elcsente, éjjel ment a hegybe szőlőt 
lopni. Egy pajtását verekedés közben úgy megszúrta bics
kájával, hogy helye haláláig meglátszott testén.

Patkó Jancsi szülőfalujában nagyobb lopásokat, be
töréseket aligha követhetett el, m ert azokról bizonyára 
most is tudnának. Az ilyen Lelteknek emléke egy kis falu
ban, m int amilyen Vásárosbéc, a késő utódoknál is fenn
marad.

Azt tudják róla, hogy a falu szőlőhegyén társaival 
napokig m ulatott; valahol disznót loptak, azt megölték s 
míg a húsából tartott, ott ettek, ittak, dorbézoltak.

Midőn Palkó Jancsi Löbb vétkes cselekedete után a 
hatóság figyelmét is m agára vonta s elfogatás eiőtl állt, 
nem egyszer tartózkodott szülőfalujában, különösen amíg 
özvegy anyja élt.

A régi Patkó-házban most is látható a sötét, kam ra- 
szerű röjtök« (rejtekhely), melyben — a nép elbeszélése 
szerint — Patkó Jancsi meghúzódott. A konyhából nyíló 
kis ajtaját otthonlétekor besározták s bemeszelték, hogy 
ne vegyék észre a helyiséget, melybe hátul, a ház végén, 
csak egy kis könyvnagyságú ablak világított be. Ezt a 
sötét, börtönszerű, nyirkos röjtököt én is megtekintettem.

Megtörtént Palkó Jancsival, am ikor még nem csapolt 
fel betyárnak, hogy Szigetvárott elfogták, megkötözték s 
hosszú parasztkocsiban, kötéllel a kocsi oldalához kötve 
Bécre vitték, hol aztán deresre húzták. Hogy m i volt a 
bűne, nem tudjuk.

Egy ízben a pandúrok megludlák, hogy Patkó a fa
luban tartózkodik. M ár-már elfogták. Szorultában egy, a 
faluban já rt rongyos zsidó, Rosenfeld (csúfnevén Busa) 
jó pénzért a batyujába helyezte Patkót s úgy vitte ki a 
faluból. Mikor találkozott a pandúrokkal, letette a batyut, 
ráü lt s ebben a helyzetben felelgetell a pandúrok kér
désére.

Már neves betyár lehetett Palkó, m ikor értesítette a 
béci bírót, hogy a legközelebbi szerdán anyjához megy 
látogatóba s ha a pandúrok látni akarják őt, várják  édes- 
ányjánál. Patkó a jelzett napon meg is jelent, de drólos- 
tót, vagy némelyek szerint üvegestót ruhába öltözve. Elő
zőleg tudtára adta anyjának, hogy m ikor m int drótos-, 
vagy üvegestót m unkát kér tőié, ne adjon neki. A pandúrok 
várták őt anyja lakásának udvarán.
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Patkót, m ikor hazaérkezett az anyjához, a pandúrok 
még gúnyolták is.

Patkó édesanyja a fiát a pandúrokkal együtt meg
vendégelte. Ebéd u tán  Patkó személyesen m ent a bíró
hoz s a következőket m ondta neki: »Mondj a meg a m an
kósoknak (így csúfolták a betyárok a pandúrokat), hogy 
itt volt Patkó Jancsi, jöjjenek utánam  a temetőbe.«

A temető a község feletti dombtetőn van. A pandúrok 
a rra  felé vették útjukat s Patkó ott is volt, de m ár társai
val s gúnyosan integetett a pandúroknak: »Jöjjetek ide, 
m ankósok!« A pandúrok jónak látták a harcot kikerülni 
s elvonultak. x)

Ez az es<et, m int egy ez irán t kérdezett közlőm mondta, 
egy ponyvairodalm i füzetben is megjelent.

Ezen esetnek egy másik változata, hogy Patkó anyja 
halálakor jelent meg ablakostót ruhában. A nép meg
ism erte őt, de a világért sem árulta volna el. Még a te
metőbe is kikísérte anyját. Ezt nótába is foglalta a nép:

Patkó, de bátor ember lettél,
Hogy anyád temetésére elmentél;
Felöltöztél ablakostót ruhába„
Ráborultál édesanyád sírjára ,
Ráborultál édesanyád sírjára;
Ötven-hatvan pandúr szemeláttára.2)

Még egy feljegyzést kívánó esete volt Patkó Jánosnak 
szülőhelyén, Bécen. Az eset közlőjének atyjával, Kaszás 
János bíróval történt. Mint bíró, kötelességszerűleg jelen
tést tett arról, hogy Patkó hol tartózkodik. Ezt Patkó 
megtudva, a bíró lakására ment, kérdőre vonta s azután 
agyon akarta  lőni.

A szobába lépve, ráparancsolt a bíró gyermekeire, 
hogy térdepeljenek le s csókolják meg apjukat; Kaszás 
b írónak pedig odaszólt,, hogy csókolja meg feleségét, m ert 
agyon fogja lőni. E rre  a bíró nyolc gyermeke keserves 
sírással könyörgött Patkónak, hogy kegyelmezzen meg ap
juknak, erre Patkó, nagynehezenN elállt szándékától.

Azt is bűnéül ró tta  fel Patkó a bírónak, hogy elvett 
szép puskája helyett a község régies puskáját szolgáltatta

*). Vámosi Vendel juhász közlése.
SJ Vámosi Vendel juhász közlése.
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be a szolgabírósághoz. Szégyennek tarto tta  m agára nézve, 
hogy oly hitvány puskát tartsanak övének.

Szülőhelyén, m int m ár érintettem, betyári élete alatt 
nem rabolt. Garázdálkodásának helyei a kaposvári, nagy
atádi, szigetvári járásokban, később B aranya nyugati, Zala 
megye déli s Szlavónia északi, Dráva mellett elhúzódó 
része volt.

Hogy Patkó Jancsi rablásait m ilyen sorrendben kö
vette el, részben lehetetlen volt megállapítani. Minden ra b 
lásáról nem is tudunk, m ert hisz a rávonatkozó ügyiratok 
csomói elvesztek.

Egy megbízható szavú öreg juhász sze rin t1) Patkó 
Jancsit bűneiért 18 évi börtönre ítélték, négy társával 
együtt. Emeleten lévő börtöncellába kerültek. Onnan si
került nem sokára megszöknie társaival együtt. Hosszú 
nyakravalóikat összekötözték s azon ereszkedtek le.

Mások szerint egy éjszaka, midőn nagy vihar dühön
gött, ágylepedőjén, ameddig a lepedő éri, az emeletről le
felé ereszkedett. A lepedő elszakadt s Patkó egy faágra 
zuhant, onnan a földre. Egy hatalm as term etű tót fa
vágó, meglátva s rab ruhá ja  után tudta, hogy szökni akaró 
rab, vállára vette s be akarta  vinni a fegyházba, hogy ju 
talmat kapjon. Patkó tehetetlen vergődésében, m egpillant
va a tót tüszőjében lévő hosszú kést, azt kikapta s a tót 
oaldalába szúrta, ki erre összeesett s ezzel Patkó kisza
badult kezei közül és tovább vánszorogva, megszabadult. 1 2)

Talán ezek után követte el gyors egym ásutánban ra b 
lásait társaival, kik között voltak: Gelencsér József, Csucsi 
István, Bergán Jancsi, Mester József. B aranya megyében 
ezek kiegészültek Csorba Pistával, Hajnal Jancsival, Fá
bián Pisla- és Jóskával. Ezek között Patkó Jancsinak leg
kedvesebb legénye Csorba Pista volt, az endrőci gulyás
számadó fia, kit Siklóson akasztottak fel.

Patkó Jancsinak állandóbb tartózkodási helye Endrő- 
cön s néha Mozsgón volt. A szigetvári főszolgabíróhoz 
tett jelentés szerint az »elhiresedett rabló Bandita Patkó 
igen kevés társával állandó tartózkodását az endrőci erdő
ben tartja, itt szokta rablási terveit késziteni s csak innen 
indul ki azok végrehajtására — rablási tervei egyes, ieg- 
föllyebb két, igen ritkán több esetekre vonatkozva készülnek 
— és minden ily form án bevégzett, vagy meghiúsult rablás

1) Kapoli Antal juhász közlése.
2) Kiss Géza : Ormányság 76. 1.
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után m indenkoron az Endrőei erdőbe vonul vissza. Ren
des társasága 3—4 személyből áll, ami ezen felül van, 
az m ár szedett-vedett nép, a rablás után széjjel megy. 
Rendes tartózkodási helyéről és Endrőei Erdőből társaival 
szokott kiránduláskor az Endrőei és Maróthi korcsmába, 
de meg Bogdásán is gyakran megfordul és ha itt megzavar- 
tatik, m inden kétség nélkül a molványi híd felé tart, m ert 
itten a váltópont. Tettes fő Biró előtt tudva van, hogy 
Palkó Endrőei gulyás' testvérje és társaágában ezen gu
lyás fia — és ezen fiú Anyja mossa ezek ruháit, melyekért 
Patkó társaival együtt bizonyos időben megszokott jelenni, 
jó volna tehát ezen mosó-asszonynak asszonybarátságát 
felkeresni és azt pénzbeli áldozattal megszerezni stb.

E jelentés szerint valószínű, hogy a szigetvári s ál
talában délsomogyi s baranyai rablások egy részét itt ter
vezték.

Zala megyének 18(52. évi január 19-iki átiratából, me
lyet Somogy megye közönségéhez intézett, tudjuk, hogy 
e megye délnyugati részén hol szokott Patkó gyakrabban 
tartózkodni, vagy átvonulni. E helyek a következők: 
Iharosberény, Pátró, Liszó, mely utóbbiban egy bizonyos 
Bozi nevű erdősnél a betyárok gyakran megfordultak; Po- 
gányszentpéter, hol a téglásnál, Máté és Doniján nevezetű, 
polgároknál Hajnal Jancsi is találkozni szokott; továbbá 
Dénes, hol bizonyos Görhes nevű kanász lakott, kinél 
— h ír szerint — a becsehelyi rablott tárgyakat osztotta fel 
Patkó; továbbá Belezna, Surd, Tikos, Tálos vidéke, Bajosa 
és Komárváros közötti és Bajosa, Kanizsa közötti őrál
lomások. Üldözés esetén ezen vonal szolgált a betyárok
nak átmeneti pontul egyik megyéből a másikba. De sokat 
já rha to tt B aranyában is, amiről Kiss Géza ürm ányság 
című színesen m egírt m unkájában talált megemlékezés 
(75. 1.) tanúsítja. Szerinte Orm ányságnak két legendás já r
káló legénye volt: Séta Pista és Patkó Pista. Siklóstól 
Szigetvárig m ajdnem  m indenütt erdő. Szigetvártól sziget 
fölött Nagvharsánytól egyetlen erdő. Túl Kaposváron is; 
ez volt járkáló területük. A Szigetvártól Kaposvárig futó 
egyenes u tat a hagyomány szerint Patkó Pista m utatta 
meg.

A hagyomány a két Patkó nevet összetéveszti. E terii- 
rü letet Patkó Jancsi járta. A fenti értékes m unkában 
felsorolt társainak nevei is igazolják. Patkó Pistának, mint 
ott felsoroljuk, mások voltak a társai.
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Palkó Jancsi különösen Mozsgón fordult meg gyak
ran, aminek meg volt a nagy oka: oda gyengéd szálak 
fűzték. Mozsgón tartózkodott kedvese, Pücsök Kata, kinek 
férje, Magyar Gyula, szintén tagja volt a Patkó-bandának 
Ez., m int a 85 éves Mester József., ki ismerte őt, nekem 
mondotta: »ollan »mámmá-forma« (gyámoltalan) ember 
vót«.

Pücsök Kata többször dicsekedett ismerőseinek, hogy 
Palkó Jancsi mennyi m indenfélét vitt neki ajándékul; nála 
gyakran m ulatott s néha százas bankót is ju ttato tt neki.

Patkónak valami Vég Nánival való viszonyáról is 
beszéltek akkor.

A nóta pedig m ást is említ:

Patkó Pista (?) hires betyár,
Tizenketted magával jár.
Úgy sétálgat, mint a páva,
Panni Rozi babájával.

Mozsgón Patkó Jancsi nappal a környező erdőkben 
tartózkodott, csak késő este m ent be a faluba. *)

A mozsgói rablógyilkosság és a boldogasszonyfai rab 
lás után, m int Hegyessy János írja, Patkó Jancsi nyom
talanul eltűnt. a)

Tényleg fenti cselekményei után, amiket m ár koráb
ban leírtunk, többé nem lehetett ró la h írt hallani. Való
színű, hogy tartva az erősebb üldözéstől. Zala megye, 
általa m ár jól ism ert vidékének vette ú tjá t s ebben az 
évben, vagyis 1862-ben érte el végzete.

Pedig Patkó mindig bízott szerencséjében. A nóta 
szerint 'tizenhárom megye kerestette,, de bizony még csak 
rá sem akadtak.

Hegyessy János szigetvári főszolgabíró Soromfai Jó 
zseftől hallotta, ki, szerinte Patkó bandájában is volt, 
hogy miként végződött élete. Állítása szerint Patkó Jancsi 
bandája Nagykanizsa vidékén, Galambok-pusztán össze
ütközött az őt üldöző vadászkatonákkal. A banda, m int 
máskor is, helyt állt. Patkó lőtt, társa pedig töltött, Patkó 
eközben súlyos sebet kapott.

Ütközet végével a sebesült vezért a banda magával 
vitte. Keszthely mellett, a Balaton m entén fekvő Fenélc-

ú Mester József közlése.
s) Somogyi m. Almanach 1914. évf. 244. 1.
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pusztán Patkó sebe m ár üszkösödött és Patkót — saját 
kívánságára — alvezére, Bergán Jancsi lőtte agyon. Sze
rin te  Fenék-pusztán temették el. *)

Ennek az állításnak ellentmond dr Vikár Béla köz
lése, ki Patkó sírjá t meg is tekintette: »Kiskomáromban 
magam is láttam ; erdőszélen, átmentében, kis halom, 
melybe egy bot van tűzve. Kegyeletes kezek gondozása 
látszott a sírhalm on.« 2)

Unokája. Tóth Mihály, pedig azt állítja, hogy a so- 
mogymegyei Pogányszentpéteren temették el. Három gyer
meke m aradt: Pista, József és Mihály. Mind a három  
kanász lett. 3)

Patkó Jancsi szinte kérkedett bátorságával, vakme
rőségével: annak bizonyítékaként tekinthetjük azt az el
járását, hogy látogatásainál s Táblásainál mindig meg
hagyta, hogy jelentsék a főbírónak, hogy ott volt, vagy 
megüzente neki, hozzátéve még: inast ne keressen.

Valószínű, hogy itt-ott figyelmeztető cédulát is hagyott.
Egyszer, állítólag, K aposvárra is benézett és pedig 

grófi ruhában. E ruhá t valamelyik Széchenyi grófi család
tagtól szerezte. Távozásakor egyik városvégi háznál papír
szeletet hagyott, m elyre rá írta : Itt volt Patkó Ján o s.4)

Patkó Jancsi nevében, hogy az áldozatokra jobban rá 
ijesszenek, állítólag többen zsaroltak és raboltak. Ha ez 
Patkónak tudom ására jutott, az illetőket irgalm atlanul 
agyonlőtte. Bendesen ezen szókkal vonta őket kérdőre: 
»Ki vagy te? Te vagy a P a tk ó ?« s azután nyom ban lelőtte. 
Egy ilyen ál-Patkót felesége mellett, ágyában lőtt agyon 5)

Ilyen esetek előfordulhattak, azonban okmányilag 
semmi adatot ezekre nézve nem találtam  s szóhagyomány
ban sem m aradt oly m egtörtént eset, amelynél a hely és 
személy is meg volna említve. Patkó Jancsi m iatt keilett 
egyes vidékek, különösen Délsomogy biztonságát katona
ság által védeni. Az ő üldözésére küldtek 1861-ben egy 
külön zászlóalj katonaságot, később Pécsről még több 
vadász zászlóaljat egyes községek s Drávam ente megszál
lására; m iatta kellett több helyütt csendőrállom ásokal fel-

ü Somogy m. Almanach 1914 évf.
2) Somogy m. népköltészete 1905.
3) Tóth Mihály közlése.
4) Kapoli Antal közlése.
6j Kapoli Antal közlése.



állítani. Elfogására még parasztruhába öltözött pandúro
kat is igénybe vettek.

Patkó fejére 1000 forint díjat tűztek ki.
*

Patkó néhány kedveséről m ár volt szó. Ezeken kívül 
emlegették Bözsi Örzsét, egy m erenyei földmíves leányát 
és Kulcsár Örzse szolgálóleányt. Ezek állítólag Patkóval 
néha rabolni is m entek .!)

Kulcsár Örzsit, m int m ondták, az osztopáni erdőben 
fogták el s statáriáliter felakasztották. Nagyon »erős te r
mészetű nő« lévén, tá rsaira  nem va llo tt.* 2)

Patkó Jancsi termetének,. kinézésének s ruházatának 
leírásáról több oldalról szereztem adatokat.

Patkó Gábor és Jakab Ferenc vásárosbéci 86 éves 
emberek szerint, kik gyerm ekkorukban a m ár jó legény
számba m ent Patkót is ismerték, a következőket közölték: 
»Pattkó alacsony, tömzsi, egyébként rendes kinézésű em
ber volt.«

Kapoli Antal atyjától hallotta, hogy Patkó nem volt 
erős term etű (vagyis nagy term etű), de okos és bátor 
ember volt.

A 86 éves Mester József mozsgói lakos szerint — ki 
gyermekkorában beszélt is vele —, Patkó középtermetű 
volt, pirosas orcával s rövid hajjal. Szép em ber volt. Ger
gely József 88 éves kaposvári lakos., ki hajdan  juhász volt 
s gyerm ekkorában látta, széles,, köpcös em bernek állítja 
Patkó Jancsit.

A pördeföldi kirándulás alkalmával felvett jegyző
könyv bem ondása szerint: »középtermetű, sovány (?) test
alkatú, vörösbarna hajú, nagy bajuszú, egész ábrázatát 
befödő töm ött szakállú(?) ember volt.«3)

Patkó Jancsi rendkívül m ulatós természetű volt. A 
szeszes italokat nagyon szerette s sokat ivott, m ondhatni 
mindig, m ikor csak m ódjában volt. Ezek derítették jó 
kedvre is. Ilyenkor kedves nótáját vette elő, mely így kez
dődött:

Én vagyok az a leveles,
Akit pandúr, zsandár keres.

285

b  Kapoli Antal közlése.
2) Kapoli Antal közlése.
3) Ad. 64—1862. sz. (Zalai levéltár)
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Midőn ezt dalolta, fokosát m agasra emelte. A másik ked
veli nótája volt:

Kötőfékem huszonhárom ,
Tele lopom a gyű nyáron;
A bírótól hatot lopok.
Mer' a kutya becsukatott.

Patkó Jancsi a banda tagjai közölt nagy fegyelmei 
tarthatott, társai kitartottak mellette, noha tőlük feltétlen 
engedelmességet, hűséget s kötelességteljesítést követelt. 
Szigorú volt. Testvérének fia is társu l szegődött Patkó 
bandájába. Patkó nem szívesen vette be és figyelmeztette, 
hogy: »Ne kívánd, öcsém., ezt a kutyának való életet.« Nem 
tudta lebeszélni, felvette. Egyszer az ő hanyagsága m iatt 
csaknem elfogták őket a pandúrok. Menekülés után, mi
kor m ár biztos helyen voltak, odaállt unokaöccse elé: 
»No most, öcsém, térdelj le, imádkozz! Itt az utolsó órád! 
kétszer megbocsátottam — nincs kegyelem!« S hiába kö- 
nyörgött unokaöccse kegyelemért, saját kezével fejbe
lőtte. *)

Mint Reinerné szül. Stein Katalin, Zsoldos pandúr- 
őrm ester megölése alkalmával felvett jegyzőkönyvbe m ond
ta, ő azért félt nagyon Patkótól, m ert garázda volt.. Patkó 
rablásainál, ütközetekben tényleg több embert megöli és 
megtorlásul, bosszúból számos egj^ént lőtt agyon.

Patkó Jancsi bandája a kaposszerdahelvi erdőben való 
időzése alatt nagy tüzet rakott, amit a szennai bíró fia 
meglátva, Kaposvárott a hatóságnak tudtára adta. Patkó 
erről értesülvén, a legközelebbi vasárnapon, istentisztelet 
ideje alatt társaival a szennai ref. templom ajtaja elé állott 
s a kijövőktől megkérdezte, hogy melyik a bíró fia s mi
dőn ezt m egm utatták neki, a fiút nyomban agyonlőtte. A 
jelenetnél levő nép még csak szólni sem m ert; némán nézte 
a gyilkosságot. (Kapoli Antal közlése.)

Palkó Jancsi, m int más hasonló tettei is bizonyítják, 
kegyetlen, bosszúálló hajlam ú volt. Vakmerőségét ha tár
talannak m ondhatjuk, amit a többek között a Németladon 
történt eset, báró Wenckheim Béla kastélyának kirablása 
is tanúsítja.

Némely alkalm akkor s némelyekkel barátságos, sőt 
olvadékony is tudott lenni. Egyes úri családokat, kiknél

Ú Kiss Géza : Ormányság 76—77. 1.
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azt tapasztalta, hogy elnézőleg, jóindulatúlag viseltetnek 
irányában, megbecsülte. Patán Bathó József számtarló há
zánál többször megfordult s ott társaival együtt szépen 
viselkedett. Rendesen este állítottak be. Patkó az ajtón be
kopogott s m indjárt be is szólt: Xe féljenek, nemzetes 
asszony, nem csinálunk sem m it!«

Vacsorát, bort kértek, ettek, ittak, azután kocsit kérve, 
tovább álltak. Távozáskor Patkó lelkére kötötle vendég
látó gazdájuknak, hogy azonnal jelentse be a főszolga
bírónak ottlétüket., nehogy baja legyen.

A család kis leánykáját ottartózkodásuk alatt Palkó 
és társai becézgették, össze-vissza csókolgatták.^Többszöri 
ily vendéglátásért a főispán kérdőre is vonta Bathót. 
(830—1864. sz.)

Hogy Patkó a gyermekeket nagyon szerelte, azt a 
szülőfalujabeliek is bizonyítják. Az öreg Patkó Gábor béci 
lakos m ondta el, hogy midőn Patkó a falu szőlőjében m u
latott, ő mint 6—7 éves gyermek, társaival a rra  ment. 
Egy szál bosszú vászoning volt rajta.

Patkó, meglátva őt, azt kérdezte tőle: »Kinek a fia 
vagy, miért hordasz csak inget?* Meri anyám ilyent varró 
— válaszolt. »Ne fiam, 80 krajcár, vegyen ezen édesanyád 
gatyát. Tudni kell, hogy régebben a falusi földműves 
gyerekek 6—7 éves korukig csak hosszú, egjT szál inget 
hordtak. A gyermeknél a gatjui hordásának megkezdése 
viseletében eseményszámba ment.

A béciek állítása szerint Palkó vallásos (?) volt, zsol- 
táros könyvét magával hordozta.

Patkó Jancsi hálás is tudott* lenni. Gombócz István 
erdősnek, ki a Vízvár melletti Kettős-csárda körül el
terülő erdő őrzője volt, mivel neki többször szállást adott, 
sőt a hozzá hajto tt lopott disznókat is gondozta, őrizte, 
Horvátországban házal vett: azért Horvátországban, m ert 
az erdős onnan származott. Midőn pedig Patkó Gombócz- 
tól elbúcsúzott, azt m ondta neki. hogy m enjen a filotai 
erdőbe, ott egy megjelölt fa alatt egy fazék pénzt talál. 
(Gombócz István dédunokájának, Takács Józseínének köz
lése, Kaposvárott.)

Szinte nehezen tudjuk összeegyeztetni, hogy ugyan
ezen ember hogy tudott az ellene vétőkkel oly rideg ke
gyetlenséggel elbánni. Igaz, hogy egyes esetekben kérlelé- 
sekre többször engedékenységet is tanúsított.

*) Bathó ny. számtartó közlése, ki a szóban lévó számtartónak fia.
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Patkó Jancsi halálát a nép nem hitte el, hiszen az a 
h ír  járta , hogy a sörét nem fogta. A nép közt keringő 
m ende-monda szerint az üldözés elől Olaszországba szö
kött, ott boltot nyitott s többé nem tért vissza hazájába. x)

')  Kapoli A ntal közlése.
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Patkó Pista.

Patkó Pista bátyját követte, m ikor betyáréletre adta 
fejét. Az csak mese, hogy azért állott be betyárnak, m ert 
atyja legénykorában valami csinyért erősen megfedte s azt 
annyira szívére vette., hogy otthagyta szülei házát s bátyja 
betyárbandájához csatlakozott. Nem lehetett ő olyan érzé
keny legény. Veleszületett természete, vére vitte őt is, m int 
bátyját, a helyáréletre.

Bátyjának őt lekicsinylő bánásm ódja s talán egyéb 
okok m iatt is kivált bandájából s maga szervezett egyet.

Hogy bátyja bandájából m ikor vált ki, nem tudjuk, 
talán másfél, vagy két évvel előbb, m int meghalt.

Patkó Pista, m int a személyéhez kapcsolódó esemé
nyek m utatják, nagy elhatározásokkal kezdhette vezérke- 
dését. M indjárt elején — állítólag — azt a nagyzó kijelen
tést tette, hogy: »Ha Ferenc József császár ezer katonával 
őrizteti is rezidenciáját Bécsben. akkor is kirabolja s ha 
bivalybőrbe varra tja  is a pénzét, mégis elhozza.« x)

Patkó Pista nevéhez nem fűződik annyi rablás, m int 
bátyjáéhoz s a Patkó testvéreket ismerő öreg falubeliek 
azt állítják, hogy annak idején János híresebb volt.

Patkó Pista bandájának tagjai voltak: Balassa Jóska , 
Körgyi Jancsi, Próféta, Csikal, Bangó, Virrasztó Péter és 
Kánya Péter. Kiegészítő tagokul szerepeltek: Nád Jancsi és 
ennek benső emberé, Ferus Ferkó, továbbá Szombat Ferkó.

Patkó Pista s bandája a megye északi részén, főleg a 
Kiskoppány patak völgyének környékén járt-kelt s első
sorban juhokat és disznókat lopkodtak, miket a szomszé
dos Tolna megyében igyekeztek értékesíteni.

Egyes urakhoz való betörésüknek csak itt-ott van 
nyoma. Gyakran a környékbeli hegyekben lakó szegény 
embereknél húzódtak meg, kik nem idegenkedtek tőlük 
s ami szegénységüktől tellett, a szükség szerint élelmezték 
őket. Tolnába többízben átrándultak s ott vagyonosabb 
embereknél raboltak. Ott jártuk egy hélyről — Sitkéról —

!) Kapoli A ntal juhász közlése.
19
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nótában is meg van örökítve. Patkó Pista sitkei rablásának 
hire a szomszédos megyékbe is eljutott s meg is énekelték:

Patkó Sándor (?) Síikére írt levelet,
Legyen készen ezer forin t estére,
Egy közlegény aláírt a levélnek:
Vacsora is legyen kilenc legénynek.
Fekete vár, fehér torony messze van,
Patkó Sándor (?) immár eddig Sitkén van;
A Nagy Sándor éppen akkor vacsoráit,
Tüstént elhajtotta az ezüstkanált.

Másik erre vonatkozó vers:

Elm ent Patkó vándóni,
Sipkay Sándort megölni,
Sipkay Sándor megijedetl,
Az ablakon leereszkedett.

E lm ent Patkó Sitkére,
Harangokat vertek félre,
Harangokat vertek félre,
Hogy Patkó rabol ide be.

Elvitte üstjét, aranyát,
Vele együtt dupla puskáját. x)

Patkó Pista különösen sokat já rt Bábony községben 
s szívesen tartózkodott olt, m ert ott lakott Móricz Böske 
nevű leányasszony, kivel Patkónak gyengéd viszonya volt. 
Móricz Böske nagyon szép leány hírében állott, aki nem
csak Patkónak, hanem  társainak is varrogatott. Általáno
san tudott dolog volt annak idején, hogy Patkó Pistát 
a csicsalpusztai zsidó csaplárosnéhoz is bizonyos gyengéd 
szálak fűzték, melynek gyümölcse egy leánygyermek volt, 
aki később, férjhezmenése után, tekintélyes asszonnyá lett.

Patkó Pista és társai néha a N yim  és Bábony közt 
lévő, barlangszerű, hosszú szobákra osztott alagútban hú
zódtak meg. Állandóbb tartózkodási helyük azonban nem 
lehetett.

Patkó Pista lakásául mondották a bábonyiak a Ság- 
vártól nyugatra eső, úgynevezett Cseres erdőben levő alag
utat is, melyben 12 szoba volt. l

l) Gönczi Ferenc göcseji népköltészet gyűjteményéből.
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Persze, ezek csak feltevések. A betyárok sehol sem 
készítettek m aguknak ilyféle nagyszabású barlanglakáso
kat. Kisebb vermeket — eső ellen — néhol ástak, de azok 
nem m aradtak állandó, sőt időközi tartózkodási helyekül 
sem. Egyszerűen egy,-egy alkalom ra szolgáltak.

Patkó Pistáról Baranyában is számos szájhagyomány 
m aradt fenn. Néhányat Kiss Géza »Ormányság« című m un
kája közölt (76—78. lapon); hogy például testvére fiát, 
ki bandájának többször éjszakai őrállója volt, elaludt s 
midőn ez harm adszor is megtörtént,. Patkó őt saját kezé
vel lőtte agyon.

Egész bizonyosnak tartom , hogy Pap Dani bogdásai 
lakost, ki a betyárok orgazdája volt, nem Patkó Pista lö
vette agyon (mint a hagyomány fenntartotta), hanem  P at
kó Jancsi bandájának életben m aradt tagjai, azért, m ert 
Bergán bandájának egy részét Duss Lajos tanító révén 
akasztófára juttatta.

Adataim szerint Patkó Pista^ midőn bátyjától külön 
vált, B aranya déli részében m ár nem járt, azelőtt pedig a 
banda tagjai Patkó Jancsi vezetése alatt já rták  Baranyát is, 
tehát a baranyai betyárcselekmények jó része azon időben 
az ő nevéhez fűződnek.

Patkó Pista, m int vezér, mintegy másfél évig járha lla  
Somogy északkeleti részén a K iskoppány-patak vidékét, 
ő t is elég gyorsan elérte végzete, m int társai legnagyobb 
részét. Pedig a hiedelem a nép közt, Somogy és B aranyá
ban, az volt róla, hogy a golyó nem fogja s az üldöző 
kezére sem fog ju tni soha. A nóta szerint:

Patkó Pista sétál a sík mezőben,
Dupla pisztoly a derekán gyüszűben,
Gyűszű szijja a derekát szorítja,
Meg nem fogja negyven jáger katona.

Hát bizony megfogták és pedig nem is katonák, ha
nem a Patkóiék által annyira lenézett, sőt kicsúfolt pan
dúrok, a »mankósok.«

De mielőtt erre térnék, meg kell említenem a Somodor 
mellett lévő Rácőrsnél lefolyt ütközetet, melynél ugyan a 
betyárok neve nincs említve, csak »fegyveres zsiványokrók 
van szó, de a hagyomány szerint egész bizonyos, hogy 
Patkó Pista bandája szállt szembe az őket elfogni akaró

19*
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csendőrökkel, m ert azon időben a megye eme részében 
ilyen erős betyáralakulat más nem bolyongott.

A m ernyei róm. kát. hitközség halotti anyakönyvében 
bejegyzett adatok szerint 1862 szeptember 14-én négy 
csendőrt egy betyárbanda m egtámadott s őket »halálra kí- 
nozta« az Örsi pusztán éjféli fél 12 órakor. A csendőrök
nek jáger katonák siettek segítségükre, de az összetűzés 
u tán a csárda hátsó oldalán nekik is menekülni kelleti. !) 
A csendőröket e pusztán is temették el. A csendőrezred 
díszemlékkővel jelölte még sírjukat, melyen a következő 
felirat áll:

»Kötelességük hű teljesítésében az ország lakosainak 
közbiztonságát, úgyszintén személyét és vagyonát védve, 
1862. évi szeptember hava 14-én bátor önvédelem után 
elesett

Vörös Gáspár,
Lázár Ferenc,
Tóth István,
Teszársz János.

Derék csendőröknek örök emlékül felállítva a 80-ik cs. 
kir. csendőrezred tisztjei és bajtársai által. — Egyik olda
léin a felirat hű fordításban németül is be van vésve.3)

Valószínű, őrsön  Patkó Pista többször is megfordult. 
Az ottani földbirtokosnál bandájával meg is vacsoráit s a 
háziasszonnyal még zongoráztatott is. 3) Egyébként Patkó, 
úgy látszik, hogy dal- és zenekedvelő lévén, ahol csak 
tehette, zongoráztatott s kedves nótáját játszatta el. Adan
dón gróf W ickenburg tiszttartójához, Petőcz Ferenchez 
nézett be egyedül. A család éppen készülőben volt láto
gatóba a szomszéd községbe. Patkó Pista belépve, bizto
sította a családot, hogy semmit ne féljenek s csak arra 
kérte a legidősebb kisasszonyt, hogy játsza el zongorán az 
ő nótáját, amit az készségesen megtevén, m ire Patkó zse
béből elővett egy páros selyemzsebkendőt s odaajándékozta 
neki. Ez a kisasszony Svastich József neje lett.

Patkó Pistát állítólag Kovács Ferenc Nyim községbeli 
gazdaember jelentése alapján keresték fel a nyimi sűrűben 
a hatóság fegyveresei^ a pandúrok.

*) Berger Vilmos közlése.
2) Csendőri jelentés 1862. szept. 30-án 254. és 2718 — 1862. sz alatt.
s) Kacskovics Lajos ny. alispán közlése.
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Kovács Ferencnél, ugyanis, többször megfordult Patkó 
bandája s ő m ár megúnva őket. szabadulni akart látoga
tásaiktól. 1862. év őszén aztán az igali járásbeli pandúr- 
őrm ester, Stiaszni József, megjelent embereivel a nyimi 
sűrűben, ahol a feljelentés szerint Patkó bandája tartóz
kodott. Estefelé já rt az idő. Stiaszni három  embere a sűrű 
a ljára  húzódott, maga pedig három  legénnyel a tetőn 
m aradt s onnan adta az utasításokat. Egyszer csak Pávics

Az a nagybábonyi ház, melyben Patkó Pista meghalt.

Ferenc vicekáplár a sűrűben egy fegyveres egyént pillan
tott meg. Ez volt az egyik őrtálló betyár. Azonnal tüzelt 
rá, de az illető is rá lő tt Pávicsra és eftalálta, aki azonnal 
meghalt. E rre  Stiaszni az illető betyárt lőtte agyon. Az 
agyonlőtt betyár Balassa József volt. A további heves csata 
után sikerült a pandúroknak még egy betyárt, Balog Jó
zsefet megsebezni^ Patkó Pistát, a vezért, pedig halálosan 
megsebesíteni. Patkó P istát Stiniczky József lőtte meg vá
gott puskagolyóval. v) A sértetlenül m aradt két betyár el-

t) Berger Vilmos közlése.
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menekült, üldözni m ár nem lehetett őket. m ert a sűrű er
dőben m ár egészen besötétedett.x) Ez okból Patkót is csak 
m ásnap kutatták a pandúrok a polgárok kíséretében. Más
nap Bábonyban egy kazal mellett., ahová húzódott, meg is 
találták. 2) Patkónak még volt annyi ereje, hogy — állí
tólag — onnan is lövöldözött az őt elfogni akaró pan
dúrokra.

A szalmakazaltól Patkót a pandúrok kocsira helyez
ték s Horváth Mihály bábonvi gazda házába vitték, hol 
egy kis szobát börtönül szoktak használni.

A kis szoba aljára  szalmát szórtak. Balassa Ferkó 
holttestét m ár korábban odavitték. Melléje helyezték Pat
kót, kihez orvost is hívtak, egy Sípos nevű facsai orvost. 
(1884—1863. sz.) Jan i István nevű szegény ember őrizte 
őket. Patkó még aznap, bevitele után néhány óra múlva, 
meghalt.

A hagyomány szerint Patkó Pisla seblázában vizet 
kért őrzőjétől, aki — természetesen — kiszolgálta s való
színűleg egyébként is figyelmesen bánt vele, ami arra 
késztette Patkót, hogy azt valami m ódon megszolgálja.

Patkó azt m ondta volna Jani Istvánnak, hogy bol
doggá teszi. Közölte vele, hogy a falu végén lévő egyik 
kazalban, megjelölve, hogy melyikben van az ő pénze el
rejtve. A kazalt vegye meg s keresse meg benne a pénzt. 
Ezt m eghallotta a falu azon időbeli kisbírója, aki erre a 
szalmakazalt sietett megvenni s a megtalált pénzből a falu 
leggazdagabb embere lett. A magához vett nagy bankókat 
időközönként más-más helyen váltotta fel. hogy feltűnést 
ne keltsen. Az illető utódai most is Bábonyban élnek, jó
módúak.

Patkót — állítólag — nem akarták koporsóban elte
metni és fejfát is vonakodtak sírhalm a fölé helyezni, 
m ire társai megüzenték, hogyha ezt meg nem teszik, meg
bán ja  az egész község.

Patkó Pista temetése alatt volt bandájának tagjai a 
közeli kukoricásban elrejtőzve, lövöldöztek, mintegy tisz
teletadásul halott vezérüknek. 3) A temetésen Balassának 
az anyja is részt vett.

i) Igali fb. jelentése 64—1863. sz. és 1444—1803. eln. sz. íőisp. jelentés 
a Budai Helytartótanácshoz.

*) Roboz főbíró 2442—1862. sz. jelentése.
3) Bábonyiak közlése.
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Patkó Pista s Balassa Jóska halálára  s temetésére 
nézve leghitelesebbnek tekintendő az a feljegyzés, melyet 
a bábonyi reform átus lelkész ebben az időben a halottti 
anyakönyv elején annak egy tiszta lap jára  írt.

Patkó Pista és Balassa sírja Nagybábonyban.

E szerint:
»1862 év szeptember 21-én délutáni órákban a Bá- 

bonyban állomásozó Pandúrok által üldözés közben agyon
lövetett Balassa József Túri származású állítólag szökött 
katona rabló, ugyan az nap Bábonyba be is szállíttatott 
és hogy valóságosan Balassa József rabló volt, igazolta
tott az őket esmérő Pandúrok és néhány megjelent lako
sok által.«

»1862 szept. 22-én Balassa Józsi rabló társa  összve- 
lövöldözve, regveli órákban névszerint Patkó, igazabban 
Tót István a Pandúrok által elevenen elíogattaLván szinte 
Bábonyba beszállíttatott s egy p á r óra múlva m eghalt.«

»Mind a ketten m inden egyházi szertartás nélkül szept. 
24-én elásattak a bábonyi temetőbe el látva koporsóval.*
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»Félj egyezte emlékül a mennyiben valaha kérdés tá
m adna felőlük szept. 24/1862 Kaszás Benő reform, lel
kész.*

»Az Igali járás Fő B írájának kívánatára, mind a 
két rabló külön bizonyítványba kiadatott február 1-ső 
1863.«

Külön oldalra írva Palkóra vonatkozólag:
»Származási hele nem volt kitudható.« Bemutatjuk 

fényképm ásolatban azt a házat, melyben Patkó meghalt 
s a m ár holtan odavitt Balassa is feküdt: továbbá azt 
a sírhalmot, illetőleg fejfát, amely jelzi a két híres be
tyár nyugvóhelyét. A temető sarkában van. A két (be
ty á rt egy sírba helyezték. A fejfából m ár csak az alsó 
rész van meg.

Sírjukon halottak napján m inden évben gyertya ég. 
Hogy ki az, aki titokzatosan róluk kegyelettel megemlé
kezik. eddig nem tudódott ki.

Patkó bandájának a pandúrokkal való nyimi össze
ütközését, mely a vezér s egyik híres társának s egy 
pandúrnak életébe került, egy gyarló nóta is megörökíti:

Ezernyolcszázhatvankettedik évben
Patkó Pistát megfogták a sűrűben.

Hallották-e Páfies Ferencznek h írét?
Meddig szolgálta a nemes vármegyéi?

Kedves pajtás, ha nem aludtál volna,
E szomorú nap rám nem virradt volna.

Palkó Pista elfogásáért M agyarország helytartója a 
pandúroknak 100 ír t  jutalom díjat utalványoztatok *)

Patkó Pista alakja: fekete, alacsony, zömök ember, 
ha  valakivel beszélt, az egyik szemét mindig behunyta. 2j 
Egy másik értesülés szerin t8) »rücskös, himlőhelyes volt. 
Ezzel megegyezik unokaöccse leírása (ha ugyan rá  vonat
kozik s nem János bátyjára) zömök, barna ember volt,, 
karikás bajusszal.4)

0  20.577—1862 sz.
Rudnay L.: A kujtorgó legények nyomában Uj Magyarság 1939. máj. 9.

3) Berger Vilmos közlése
4) Kiss Géza: Ormányság 76. 1.
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Patkó Pista halálát nem hitte el a nép, melynek 
mende-mondája szerint betyáréletének megszűntével Ga
lam bos-pusztára vonult egy »sánta« főszolgabírónak a nő
vérét feleségül véve, bérlő lett Kötésén. Miután kilétét 
megtudták, innen B ihar megyébe ment, ugyancsak b ér
lőnek.

Patkó Pista ruházata választékos volt. Midőn Bábony- 
ban a börtönszobában feküdt, szép ráncokba szedett fe
kete selyem gatya volt rajta , amely alul köröskörül hosz- 
szú selyem rojtban végződött. Borjúszájú fehér inge elől 
a mellénél, gazdagon ki volt hímezve; fekete posztó mel
lényén több soros pitykegomb, nyakán fekete selyem 
kendő volt körül csavarva.

Társát, Balassa Jóskát »vörösbőrű« em bernek is
merték, akin halálakor bő gatya volt.

E két, m ár halott betyár nézői közé keveredett a 
kis 8 éves Sándor Zsuzsi is^ ki a Patkó és társaira  
vonatkozó helyi adatok nagy részét m ár m int 81 éves 
öreg néni velem közölte. A tömeges látogatók közt be
furakodott s megszemlélte a halottakat. Mindenre, m int 
fogékony lelkű nő, öreg korában is jó l emlékezett.1)

*

U toljára a kél Palkónak közös tulajdonait s a rájuk 
vonatkozó, részben valótlan, részben rom antikus dolgokat, 
nem akarván külön tárgyalni, itt foglalom össze, m ár a 
szélesebb áttekinthetőség szempontjából is.

Mind a két Patkó — m int tetteikből láthatjuk  — 
rendkívül bátor, merész, találékony s ügyes volt, akik a 
legnehezebb helyzetben is a ba jt elkerülhető, vagy kisebb 
veszélyt rejtő elhatározást tudták megtalálni.

A nem egészen megbízható hagyomány szerint mind 
a ketten ültek a börtönben s ezt megelőzőleg kisebb bün
tetésekben is részesültek, de ezek után, ha lálra  sebzésükig 
mindig kisíklottak az őket szinte állandóan üldöző kato
naság s pandúrok elfogatása elől.

Pedig sokszor voltak veszélyes helyzetben.
H írük egészen D unántúlon elterjedt s a legretteget

tebb betyárok kpzé tartoztak, akikről a nép száján nóták 
keletkeztek.

l ) Most özv. Brunszikné, bábonyi lakos.
Kutforrások a jelzetteken kívül Hegyessy János: Somogymegyei Al

manach 1914., Kozáry György mozsgói plébános, Jávor István, Lengyeltóti 
János mozsgói ig tanító.
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Amely vidéken jártak , utánuk m indjárt katonaságot 
küldtek. Miattuk kellett — a közbiztonság érdekében — 
Somogy jórészét s a D ráva m indkét partjá t megszállani 
s a csendőröket, pandúrokat szaporítani.

A Patkók önérzetesek, betyár voltukra büszkék vol
tak. Bátorságukat bizonyítja, hogy — tudtunkkal — a 
katonaság s csendprség elől ugyan lehetőleg kitértek, de 
sohasem futam odtak meg; m indenhol szembe szálltak 
velük.

ígéreteiket, fenyegetéseiket, ha csak módjuk volt rá, 
belartották. Mind a kettőben megvolt a betyárbecsület.

Egyik sem m ondható rideg, egészen rosszindulatú 
embernek, noha őket hajlam uk, vérük vitte e kalandos, 
veszélyes foglalkozásra, m ert nem voltak rákényszerítve; 
hiszen pásztorságukból tisztességesen megélhettek volna. 
A nép, szemet hunyva egyes kegyetlenkedéseiken, egyene
sen jószívű embereknek tarto tták  őket. Azok ugyan nem 
voltak, de bizonyos esetekben a hozzájuk intézett könyör
gésekre belátást, méltányosságot mutattak.

A velük jóindulatot tanúsítókkal szemben kímélete
sek, sőt barátságosak, az őket kiszolgáló, tehát szívességet 
tevőkkel, az urakat sem véve ki. a maguk módja szerint, 
jók is tudtak lenni. Az illetőket nem engedték bet3rártársaik  
által bántani s vagyonilag megkárosítani. Ha náluk valami 
rab lást követtek el, azt valam iképpen megtérítették.

A szegényeket, m int a hagyomány állítja — nemcsak 
nem bántották, hanem  alkalom adtán segítették is. E rre  
több példát említenek. Persze egy része költött dolog, 
melyeknek csak akkor adhatnánk hitelt, ha a személlyel, 
akivel s a hellyel, ahol történt, be tudnának számolni.

A szegény emberekkel s különösen a cselédekkel s 
pásztorokkal történt méltatlanságokat, igazságtalanságokat 
megtorolták. Szóhagyomány szerint egy lelkészt, aki vala
melyik szegény embernél a temetési köítségeket magas ösz- 
szegbe számította, a Patkó-testvérek egyike a temetőben 
fogta le s megásatva vele sírját, abba őt úgy helyezte, hogy 
csak a feje látszott ki s — fejbe lövette. Ez az eset bizo
nyosan nem történt meg.

Az is valószínűtlen, ami egj  ̂ plébános kirablásáról 
szól. Az egyik Patkó (ismét nem tudjuk, hogy melyik) 
bement egy plébánoshoz s pénzt követelt tőle. A válasz 
az volt: jö jjön holnap, m ajd akkorra kihozza a pénzt a 
takarékpénztárból. Patkó biztosra vette, hogy m ásnap a
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pandúrok várják őt. Úgy is történt, várták. Egyszer csak 
megjelenik hintón egy előkelőnek látszó pap. A plébános 
fogadta s a pandúrok szeme lá ttára  kísérte szobájába. 
Midőn beértek, ez az előkelő külsejű pap, aki nem volt 
más, m int Patkó, ráparancsolt a plébánosra, hogy azon
nal adja elő pénzét, m ert különben halál fia.

Midőn Patkó a pénzt kezéhez vette, szépen karon- 
kapta a plébánost s a pandúrok előtt beültette maga 
mellé a hintóba s elvágtatott vele. Az ötödik vagy hatodik 
falu határában  leszállította s maga a kocsin robogott 
tovább. Szegény plébános csak reggel felé ju to tt haza —
gyalog-

Ezek, a m inden bizonnyal költött esetek jellemző _pél- 
dák arra, hogy mi mindenféle tetteket tulajdonított Palkók
nak a nép képzelete.

Mint m ár érintettük is, a két Patkó közül a néphagyo- 
mányban, országos vonatkozásban is mindig Pista sze
repel, holott Hegyessy János szigetvári főszolgabíró, de a 
vásárosbéciek szerint is, ennek bátyja bandájában alá
rendelt szerepe volt: egyszerű legényszámba ment. Mi
dőn Pista bátyja bandájából kivált, akkor az m ár legen
dás h írű  betyárvezér s rettegett alakja volt Délsomogy- 
nak s a szomszédos megyéknek.

A nóták is jórészt Pistát emlegetnek. Mint m ár érin
tettem. valószínű, hogy Pista népszerűbb volt, de az is 
lehet, hogy egyszerű névcseréről van szó, aminthogy 
ugyanazon időből Patkó Bandiról is szól a hagyomány, 
holott ilyen keresztnevű Patkó, m int említettem, a betyá
rok között nem volt.

Egyébként ezek a Patkóról szóló versek, népdalok 
egy része nem vág a valósággal s azoknak jó része m ásutt 
m ár a nép száján forgott: csak a Patkó nevet szúrták 
bele.

A Somogybán s részben más megyékben is általáno
san ism ert alábbi verset egyik Patkóra készítették:

Puszta csárda, két oldalán ajtó,
Oda rugtat pejparipán Patkó;
Szép csárdásáé, így adja fel a szót, 
Látott-e m ár egy lovon hét P a tkó i?

Ha nem látott, jö jjön ide, láthat: 
Négyet visel ez a nemes állat;



Az ötödik magam vagyok, nem de?
Kettő meg a csizmámra van verve.

Ez a valóságnak nem felelhet meg, m ert egyik Patkó 
sem já rt Somogybán lovon. E verset valami úriem ber 
írha tta  össze; a rra  m utatnak ezek a szavak: »nemde« és 
»e nemes állat«. Ezeket a szókat a nép sem Somogybán, 
sem m ásutt nem használja ilyen értelemben. A »nemde« 
helyett úgy-e, e nemes állat helyett ez a szép állatot mond.

A következő sem Patkó P istára készült, hanem csak 
neve van beillesztve:

Patkó Pista úri nem zetből való,
Nem  köll neki selem paplany, takaró stb.

A Patkók, m int m ár megírtuk, nem úri, hanem ka
nász nemzetségből valók.

Más egyéb valótlanságokat tartalmazó versek is forog
tak közszájon a Patkókról. Szerepeltetik őket a Tiszánál, 
Alföldön stb. Azután m int felakasztott betyárt verselik 
meg egyik Patkót stb.

Ezek mind az ő népszerűségüket, különösen Pistáét 
s azt a mély hatást tanúsítják, mely a nép leikébe annyira 
beívódott, hogy nemzedékről-nemzedékre száll s talán so
hasem  enyészik el.

E lm ondhatjuk, hogy a somogyi betyároknak a Patkó- 
testvérek voltak igaz itípusai.
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Kutyási (Leopold) György.

Eredeti, igazi neve Leopold; hogy mi okból ragadt 
rá  a Kutyási név, nem tudjuk.

A somogvmegyei Pálpuszlán  született 1841. évben. 
Kanász volt a K adarkút környéki pusztákon. Kis te r
metű, de erős s bátor ember hírében állt. 1)

Eleinte magánosán járt, tehát egyszerűen »menős«, 
»járkáló« volt, később a betyárokhoz csatlakozott. Főleg 
lovakat lopott, melyeken Szlavóniában adott túl. Cimborái
nak egyrésze K adarkúton lakott.

A nagykanizsai cs. kir. katonai rögtönítélő bíróság 
megállapítása szerint 1860. év elején elfogták s 3 havi 
börtönre, 1861. évben fegyveres csavargásért 3 havi fog
ságra ítélte.

Kitöltött büntetése után tovább belyároskodott s 1862. 
évben résztvett Schreiber Jakab darányi kereskedő, továb
bá ugyanazon év júniusában Kardos Mátyás kereskedőnek 
gyilkossággal párosult kirablásánál. A kötcsei rablásnál 
a tömegre lőttek, melynek következtében többen meg
sebesültek, Földes Jakabot pedig agyonlőtték.

Ugyanezen év szeptember havában Párezer József és 
Stern Adám túri kereskedőknél rabolt társaival. Résztvett 
1862. év szeptember 14—15. közti éjjel az őrsi puszta  
mellett a csendőrökkel történt összeütközésnél; 6 napra  
rá  pedig Patkó Pista bandájával a nyim i erdőben  lefolyt 
harcban volt, ahol Patkó Pista erősen megsebesült s m ás
nap sebeibe bele is halt.

Teklafaluban Gruber József bérlő és Mandl József 
kocsmáros kiraboltatásában tettleges részt vett. Mind a 
kettővel kegyetlenül elbántak.

Miháldon Berán molnár házát felgyújtották. Szobon 
Boskovics Mátyás kocsm árost és Flesch Samu  kereskedőt 
rabolták ki. Grosmann István  kocsm árost a kirablás mel
lett még meg is kínozták. Az a banda, amelyhez tartozott, 
Illés Pál vezérletével, Tüskés nevű pandúrt meggyilkolta.

0  Kapoli György öreg juhász közlése.
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1863. év januárjában  Péczelen (Baranya) Zsiray 
Zsigm ond  plébános, Szép m olnár és Gaál István  kirablá
sában résztvett. Ugyanezen évben rabolták ki Hering 
Mihály jegyzőt Lukácsiban  és Wállást Józsefet Teresien- 
felden  (Szlavónia). Végre Müller Ignác csendőrőrm ester 
két társával elfogta, J) s kínzásokkal és részben gyilkos
ságokkal párosult tetteiért, az anyagi károk megtérítése 
mellett, a nagykanizsai cs.’ kir. katonai rögtön ítélő b író
ság Kutyási Györgyöt kötél általi halálra  ítélte és 1863. 
évi m árcius hó 4-én reggel 8 1/4 ó rakor a K adarkút és 
Mike községek közötti mezőszélen, a Feketesári dűlőben 
az ú. n. Kuti-erdőnél felakasztották. 2)

Kocsin vitték a bitófához. A körülállókhoz ez volt 
a búcsúszava: »Isten velük! Nincs m ár lélek, csak vér«. 
Az úttesti sáncparton temették el, egy galagonyabokor 
mellett. Ott jóidéig látszott a sírja. Temetése alatt nagy 
záporeső esett, ami a nép babonásabbjaira nagy hatással 
volt. 3)

Kutyási nem volt vezéralak, csak »legény«, aki vezé
reinek, Patkó Pistának s később Illés Pálnak megbízásait 
m inden kegyetlenségnél buzgón teljesítette.

H alála után egy volt pásztortársa, akivel ellenséges 
viszonyban állt, az alábbi gúnyos verset faragta rá:

Kis Kutyási nagy gulyája,
Most maradt nagy árvaságra.
Gúla, ménes a ballangban,*)
Kutyási fel van akasztva. 5)

») 2831—1864. sz.
*) Kapoli Antal közlése.
s) Zsíros István 73 éves kadarkuti lakos közlése, 
b  Ballang : az erdő legbelseje, sűrű, bozótos része. 
5) 978—1863. sz.



Bergán (Fülöp) Jancsi.

Mint betyárvezér a híresebbek közé tartozott, de So
mogy megyének csak déli felében s B aranya megyének 
orm ánysági részén; Somogy megye északi részében alig 
tudtak róla, ma pedig m ár teljesen feledésbe m ent híre.

Valószínűleg K adarkúton született. Hogy betyárélete 
elölt mi volt a foglalkozása, a rra  nézve nincs adatunk.

A vele kapcsoatos események alapján tudjuk, hogy 
kezdetben Patkó Jancsi bandájához tartozott. Együtt ka
landozott vele mindenüvé, Patkó haláláig; sőt midőn P a t
kót a zalamegyei Galambok-pusztán az üldöző katonák 
halálra sebezték s érezte közeli halálát, Fenék-pusztán 
(Keszthely mellett) saját kívánságára, Bergán Jancsi lőtte 
agyon.

Bergán neve nincs megemlítve, de valószínű, hogy 
a  mozsgói plébános kirablásánál s agyonlövésénél is ott 
volt. valam int a görösgali »Zöldág« csárda kocsm árosának, 
a  betyárok orgazdájának tarto tt Dobor és a család még 
3 tagjának meggyilkolásában szintén részt vett.

Patkó Jancsi halála után bandájának volt tagjai Ber
gán körül csoportosultak s őt ismerték el vezérükül. Ber
gán Délsomogyba húzódott le s B aranya megye Dráva 
mellett levő községeiben, tehát Ormányságban rabolt, de 
egész bizonyos, hogy a drávántúli Verőcze megye m agyar
lakta helyeit is felkereste. Istvándiban a reform átus lel
készt rabolta ki társaival.

Bergán rabolta ki eg}̂  viharos, sötét éjszakán a sza- 
porczai (B aranya megye) ref. papot, Munkácsi Albertét. 
Retten puskát szegeztek mellének, a harm adik pedig ládát, 
szekrényt s asztalt nyittatott. Elvitték fekete bundáját s 
100 forintját. *)

Bandája egyik legnagyobb rablását a baranya- 
megyei Sellyén követte el. Itt hatodmagával m egtám adta 
az uradalm i gazdatiszti lakot, ahol az uradalom  összes 
gazdatisztjei éppen tisztiszéket tartottak. Ez alkalommal

0 Kiss Géza : Ormányság, 79. 1.
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nemcsak az uradalm i pénztári vitte magával, hanem ki
fosztotta a gazdatiszteket is, csak a főerdésznek adta vissza 
az óráját.

Kisebb-nagyobb rablásainak se szeri, se száma nem 
volt. Bergán az említett vidéket-nagy rettegésben tartotta, 
éppen azért a hatóság a legnagyobb eréllyel üldözte őt, 
társaival együtt, míg végre Duss Lajos bogdásai reform átus 
tanító csellel a banda egy részét a hatóság kezeire juttatta. 
Bergánt magát Duss L. lakásán pandúrok lőtték agyon.

Ezen nagy port vert s szinte rémregénybe illő esetet, 
mely 1863. évben történt, Duss Lajos és a Patkó Jancsi 
által agyonlőtt Zsoldos János kisdobszai volt reform átus 
tanító, később pandurőrm ester, majd csendbiztos még élő 
leszárm azottainak közlése s hivatalos adatok alapján ír
tam  le.

Zsoldos Jánost és fiait, m int m ár bővebben megírtuk, 
Patkó Jancsi és társai a Görösgálban levő »Zöldág; c sá r
dában agyonlőtték. Bergán Jancsi is köztük volt. Zsoldos 
temetésén, Kisdobszán megjelent sógora, Duss Lajos bog
dásai ref. tanító is, aki ezen tragikus esetet nagyon szívére 
vette s megfogadta, hogy a gyilkos betyárokat élve, vagy 
halva, kézrekeríti.

Véletlenül tudom ására jutott, hogy falujában Pap 
János nevű gazdaember orgazdája Bergán Jancsi bandá
jának és Bergánék nála is szoktak megszállni. Ezt pedig 
úgy tudta meg, hogy hallotta, midőn Pap Jánosné, egyik 
szomszédasszonyával összeveszve, az illető odakiabálta ne
ki: »Megállj, m ajd elárulom, hogy az este is nálatok volt 
Bergán a bandájával!;;

Ezek után Duss Lajos magához hivatta Pap Jánost 
s Bergánhoz való viszonyára nézve kivallatta. Pap János 
beism erte Bergánékkal való összeköttetését s Dussnak is 
ajánlotta, hogy lépjen velük barátságba, m ert ezek, sze
rinte. nagyon jó emberek.

Duss Lajos ezek után rögtön elhatározta, hogjr a 
betyárokat kelepcébe juttatja. Elm ent Pécsre és ott a fő- 
csendbiztosnál előadta, hogy összeköttetésbe akar ju tni 
Bergánnal s bandájával, hogy elhatározott szándékát, t. i'. 
sógorának s fiainak agyonlöveiését megbosszúlja. Pap Já
nos, orgazdájuk megígérte, hogy elküldi hozzá a betyá
rokat. Néhány nap múlva ez meg is történt.

Egyik este kopogtatást hallottak Dussék szobájának 
ablakán s a rra  a kérdésre, hogy ki az, azt a választ kap
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ták, hogy »jóbarát«. Duss beeresztette őt. Ez Bergán Jan 
csi volt. Bergán a lakásban körülnézegetett, megvizsgált 
mindent, azután kezet nyújtva Dussnak, azt m ondta neki: 
»Mi tanító ú rral barátságot akarunk, de biztosítson arról, 
hogy barátságban is m aradunk s hogy az szent barátság 
lesz«.

Ezután Bergán társaival Dussnál m aradi s ott is 
vacsoráit; jól érezvén magukat, egész hajnalig időztek 
Dussnál. Ekkor m egállapodtak abban, hogy egy bizonyos 
napon ismét visszatérnek.

Duss Lajos nevelte a megölt Zsoldos árváját, aki 
akkor 6—7 éves lehetett. Midőn Bergán megtudta, hogy 
ez Zsoldos leánya, ölébe vette s szinte könnyek között 
simogatta arcát.

Duss e látogatást sietett bejelenteni Pécsett a főcsend- 
biztosnál, aki a nála újból megjelenendő betyárok el
fogására 8 pandúrt rendelt ki Bogdására. Egyúttal ellátta 
Dussl álom porral, kitanítva arra , hogy m iként és milyen 
mennyiségű adagot tegyenek a betyárok italába.

A pandúrok m ásnap m ár útnak indultak Bogdására. 
Éjjel lopóztak oda, hogy a falubeliek ne tudjanak meg
jelenésükről. Duss Lajoshoz szálltak, aki a tanítói lakás 
padlásán rejtette el őket. Ott éjjel a felhalmozott búza
szem rakásokon háltak. Dussné látta  el őket élelemmel, ő 
maga vitte fel nekik naponkint az ételt.

Egy hét múlva jelentek meg ismét a betyárok Duss 
lakásán, aki vendégül látta őket. Bergán bandája 5—6 
tagból állott, de itt csak hárm an  voltak: Bergán Jancsi, 
a vezér, Szép Ferkó  és Radics István.

Duss Lajosnál vacsoráltak. A vacsorához célzatosan 
hiányosan terítettek: egyik betyárnál kanál, m ásiknál 
villa, a harm adiknál kés hiányzott. Ezeket a hiányzó esz
közöket Duss abba a szobába helyezte el, ahol a betyá
rok a puskáikat lerakták s m időn a betyárok azokat h iá
nyolták, mindegyikért külön m ent el s azt az alkalm at 
felhasználta, hogy a puskákról a kápszlikat leszedegesse, 
nehogy* azokat tám adás esetén rögtön lehessen használni.

A vacsora befejezése u tán mindegyik betyár fekete
kávét kapott, amelybe az álom port Duss felesége m ár 
előzőleg belehintette.

Bergán lefekvés előtt rosszul érezte m agát s hányt. 
E rosszulléte gyanút keltvén benne, kim ent a konyhába 
s a háziasszonyt kérdőre vonta, m iután őneki az italok
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nem árto ttak  s azoktól nem szokott rosszul lenni. Dussné 
feltalálta magát s azt válaszolta: »Hát nem csoda, kérem, 
ha rosszul lett, m ikor két porció kávét fogyasztott el: 
egyet melegen, a m ásikat pedig hidegen és még hozzá 
bort is ivott«.

Bergán e m agyarázatra megnyugodott, sőt hogy ennek 
külsőleg kifejezést adjon, Dussné vállát is megveregette.

Bergán a tanítói lakás kisszobájában feküdt le ked
vesével, a helybeli kovácsmester leányával, Szép Ferkó 
a nagyszobába, Badics Pista pedig az iskolaterembe vonul
tak alvásra.

Mikor m ár m indnyájan elaludtak, a 8 pandúrt le
szólították a padlásról. M indnyájan lejőve, tanácskoztak, 
hogy m iként fogják el a betyárokat, hogy helyezkedjenek 
el s mitévők legyenek a Bergán mellett fekvő kovács
leánnyal, ha  lövésre kerül a sor. ö t meg akarták m en
teni, ami — véletlenül — sikerült is.

Úgy látszik, a pandúrok nem merték puszta meg- 
rohanással a betyárokat elfogni s azért határoztak 
úgy, hogy előbb fegyverrel legalább is megsebe
sítik őket. Megoszolva, azoknak a helyiségeknek az ajta
jába álltak, amelyekben a betyárok aludtak, azután, ve
zényszóra, egyszerre lőttek. Bergán fejlövést kapott s azon
nal meghalt. A vele együtt fekvő leány a lövésre ijedtében 
az ágyról leesett s őt a pandúrok az ágy alá gurították, 
hogy baja ne történjék; Szép Ferkó, meg Badics Pista 
a lövésektől megsebesültek s őket is ártalm atlanná téve, 
a pandúrok m egrohanták, lefogták s megkötözték.

Badics két lövést kapott, de azért elég erőben érezte 
m agáat s midőn a pandúrok meg akarták kötözni, mint 
nagyerejű ember (pedig kisterm etű volt), egyik kezével 
az egyik, a másikkal a másik pandúrt megragadva, ki
hurcolta  őket az udvarra  s ott összeütötte őket. Végre 
mégis legyűrték és megkötöz lék.

A pandúrok tám adása előtt Duss felesége a szomszéd 
házba rejtőzött s midőn m ár a betyárokat lefogták, férje 
őt bő ingének lobogtatásával értesítette, hogy hazajöhet, 
m ár ártalm atlanná tették a betyárokat.

A két élve m aradt betyárt a pandúrok a siklósi várba 
kísérték.

Ezen nagy eset u tán Duss Lajos nem m ert Bogdásán 
m aradni, m ert félt Bergán többi társainak bosszújától.. 
Siklósra menekült egész családjával s jóidéig ott élt.



Szép Ferkét és Radics Istvánt a bíróság halálra ítélte 
s  bitófán végeztek velük.

E két betyárt a bíróság a rra  nézve is kikérdezte, 
hogy vájjon Duss Lajos, a tőrbecsalójuk nem volt-e cim
borájuk. Mind a ketten kijelentették, hogy lelkiismeretüket 
terhelnék meg, ha Dusst, m int árta tlan  em bert bajba 
kevernék. Duss tisztán bosszúállásból fogatta el őket. Té
vesnek kell tehát minősítenünk azon akkori híresztelést, 
m intha Duss Lajos tanító Bergán bandájával összejátszott 
volna. Duss mindössze kétszer »mulatott« Bergánékkal: 
először, m időn megismerkedett velük, másodszor, m időn 
elfogatta őket.

Az elítélt betyárok, tudva azt, hogy Duss Siklóson 
tartózkodik családjával és a várban van elhelyezve, fel
akasztásuk előtt magukhoz kérették őt. Duss elment hoz
zájuk a siralomházba. Ott Radics így szólt hozzá: »Uram- 
bátyám. adja ide áldott kezét, hadd csókoljam meg! Áldja 
meg az Isten, hogy megmentett bennünket a további vér
ontástól.* E vallom ást valószínűleg az őt meggyóntató 
lelkész szívére való beszélésének hatása alatt tette, hogy 
t. i. az eddig elkövetett bűnökön felül több nem fogja 
terhelni lelkűket.

Ugyanakkor az elítélt betyárok kijelentették Duss- 
nak. hogy ha tudták volna, hogy nála mi vár rájuk, az ő 
legfiatalabb s legkedvesebb leányát paprikásnak vagdal
ták volna össze s abból feleségével együtt kényszerítették 
volna enni s a feleségével együtt elevenen megnyúzták 
volna.

A bitófa alatt Szép Ferkó beszédet mondott, figyel
meztetve a szülőket, hogy gyermekeiket m ár az első lo
pásnál büntessék meg; ne úgy tegyenek, m int az ő szülei, 
akik elnézték rossz tetteit. Mint gyermek tojáson kezdte 
a lopást s m int felnőtt csikón végezte és most akasztó
fára került.

A Duss-család egy éven át m aradt a siklósi várban. 
Ott katonák őrizték biztonságát. Innen Pécsre telepedtek 
le. Duss Pécsett csendbiztosi állást nyert, a legközelebbi 
tisztújításnál azonban kiesett.

Ezután újból tanítói állásba jutott, de csak m int 
segédtanító. Öregségére nyugdíjat sem kapván, nagy sze
génységben halt meg.

A még Patkó Jancsi bandájából m aradt, horvátországi 
kirándulásukból visszatért betyárok, Bergán volt társai,

20*

307



308

Pap János bogdásai földművesen, a Bergán banda orgaz
dáján, azért, m ert feltevésük szerint közreműködött Ber- 
gánnak s két társának elfogásán, kegyetlen bosszút áll
tak. Pedig Pap János voltaképpen csak összeköttetésbe 
hozta őket Dússal, s úgy látszik, egész jóhiszeműleg. Ö 
aligha sejtette, hogy Dussnak végzetes következményű ter
ve van ezen összeismerkedés révén. De Bergán hívei áruló
nak tarto tták  Pap Jánost s egy nyári nap délutánján meg
jelentek házában s fiával együtt agyonlőtték. *) A nép- 
hagyomány szerint először az apját kísérték ki az utcára, 
azután anyját, u to ljára  magát Pap Jánost. Felesége kis 
szopós gyermekével kiugrott az ablakon és elmenekült. 
Midőn az előbbiek künn voltak az utcán, letérdeltették őket 
s ragyogó délután inapsütésben mind a hárm at agyon
lőtték. Mielőtt agyonlőtték őket — de ez m ár az esemény 
kiszínezésének tekinthető, — előbb tíz újjukról a csuklóig 
lefejtették a bőrt. 2J

*  *  *

A Bergán Jancsi vezérlete alatt álló bandának Szép 
F erkén  és Radics Istvánon kívül tagja volt: Kara Miska, 
aki előbb Bergánnal együtt Patkó Jancsival is járt, majd 
később maga is betyárvezérként szerepelt. K adarkút köze
lében Gyócs és Tuskód között a csendőrök 1864-ben 
agyonlőtték. Azt a fát, amelynél meghalt, ma is K ara
iénak  nevezi a nép. Ez a tölgyfa a besenyei ha tár keleti 
szélén állott egy dombtetőn, amely oly vastag volt, hogy 
hat embernek elég lett volna átkarolni.3) A rra a kérdésre, 
hogy ki volt az a Kara, egy kadarkuti öreg ember így vá
laszolt: »Hát az ollan künnálló ember vót« (vagyis betyár.)

Szép Ferkót azért nevezték, vagyis csúfolták »szép«- 
nek m ert csúnya, ragyás arcú volt. Hatalm as termete 
Bergán bandájában tekintélyessé tette. Annál kisebb ter
m etű volt Radics István, testi ereje azonban igen nagy.

A Bergán-bandának többi tagját nem ism erjü k .4)
M 1969—1863. sz.
*) Kiss Géza: Ormányság, 77. 1.
Ágyonlövésiiknek hivatalos történetéhez nem jutottam. Kutattam utána 

a baranyamegyei levéltárban is, ahol semmi nyoma nem volt, a somogymegyei 
levéltár 1863. évi tárgymutatójában 1869—1863. sz. a. ez á ll: „Bogdásán Pap 
János és fia rablók által agyonlövetett". G ö n c z i.

3) Zsiros István 73 éves kadarkuti ember közlése.
4) Adatokat szolgáltattak az agyonlőtt Zsoldos Lajos rokonai: özv. 

Szilády Béláné, Duss Lajos még élő leánya. Darabos Józsefné, Sziládi Etelka 
és Szilády Béla állomási elöljáró.
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Illés Pál.

A m últ század hatvanas éveiben E itner József sümegi 
bőrgyároshoz beállított egy jóképű legény s előadta, hogy 
tudomása szerint kocsisra van szüksége, ő beáll, ha  meg
fogadja.

— Mi a neve? — kérdezte Eitner.
— Pali — felelte —, tessék csak így hívni.
— H át a vezetékneve?
— Illés.
Ezt azonban m ár nagyon nehezen m ondta meg, m ert 

tudta, hogy vezetékneve révén könnyen a hatóság kezére 
juthat, amelytől — m últja u tán  — m éltán tarthatott.

E itner József megfogadta. Illés nagyon ügyes legény
nek bizonyult, azért a házbeliek megszerették.

Néhány hónapi szolgálata u tán csak beállított Eitne- 
rékhez két pandúr azzal a kijelentéssel, hogy ők az itt 
szolgáló Illés Pálért jöttek.

E itner rögtön átlátva a helyzet komolyságát, a pan
dúrokat leültette s kimenve, a cselédnek azt m ondta:

— Menj le és mondd meg Palinak, hogy pandúrok 
jöttek érte, visszafelé jövet pedig jelentsd a pandúroknak, 
hogy még nincs itthon, de ham arosan megjön.

Ezzel az ügy el volt intézve, m ert Illés nagyon tisztá
ban volt azzal, hogy m iért jöttek érte a pandúrok s azon
nal elugrott.

Hogy azután hol járt, hol, m it művelt, arró l Eitnerék 
nem hallottak. Később, egyik keszthelyi nagyvásár alkal
mával találkoztak vele.

E itner József egy kocsirakom ány kész bőrárú t vitt 
Keszthelyre, ahol délutánra sikerült az egész készletet 
eladnia. Estefelé indultak csak haza. Útjuk a Tátika-hegy 
alatt elterülő nagy erdőségen vezetett keresztül. Amint 
beértek az erdőbe, elébük ugrik két betyár s lefogja a 
lovakat. U tánuk lépegetett Illés, aki felismervén volt gaz
dáját, őt szívesen köszöntötte s egy jeladással vissza
küldte társait.
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E itnert nem rabolták ki, kocsiját tovább eresztették 
s szépen elbúcsúztak tőle.

Másnap hallotta Eitner, hogy azon a helyen, ahol 
őt megállították, hét vásározót fosztott ki Illés bandája.

Illés állítólag egy sárdi zsellérnek a fia volt. Özve
gyen m aradt édesanyja nevelte.

Már kis korában lopkodott. Később Somogy nyugati 
részéi.' lévő községeiben garázdálkodott: Bajszon, Kürtö
sön, Gyugyon, Sörnyén  s több más helyen.

Rablásainak sorozatában keveset ismerünk. Ezek kö
zött legismertebb Somssich Miklós sörnyei nagybirtokos 
kirablása, amit m ár elég bőven tárgyaltunk. Illés kegyet- 
lenkedett az öreg Somssich-csal, erősen megsebezve őt.

A csendőrök folyton üldözték, meg is ütköztek ban
dájával Ihászi-pusztán, de nem tudták őket kézrekerítenL

Gyugyon Illés és társai a i'ajszi kanásszal együtt a 
tiszttartót akarták kirabolni. Itt a csirást, aki tőlük meg
ijedve futásnak eredt, Illés lelőtte.

Gyugyon kocsit rendelve, elmentek a fiadi erdőbe,, 
ahol nagy tüzet raktak s a fiadi kanásszal a kocsmáros- 
tól bo rt hozattak A kocsmában éppen két pandúr tartóz
kodott, akik kérdezgelődni kezdtek a kanásztól, hogy ki
nek viszi a bort. Megmondta s azt is közölte, hogy hol 
vannak.

E rre  a pandúrok azt tanácsolták neki, hogy m enjen 
ő is a tűz mellé, ott üljön le, de ha ők lőnek, ne keljen 
fel, m ert ha  feláll, vége lesz az életének.

A két pandúr hat társat keresett s nyolcán bekerí
tették a tűz körül üldögélő Illést és társait.

A pandúrok először — jelzésül — egyet lőttek, m ire 
a betyárok felugráltak. Ez a szerencsétlen kanász is fel
állt s így őt is találta a golyó. A bet}rárokat lelődözték.

Illés sebe nem volt halálos; a holtak között meg
lapult s elmenekült.

Ú tját Gamásnak vette s ott egyik rokonához kívánt 
szállni, de a kert alatti bemenést eltévesztette s más 
egyénhez tért be, ahol felismerték őt s agyon akarták 
verni.

Egyikük a gamási pandúrokhoz sietett, akik oda men
ve, elfogták s megkötözve, K aposvárra kísérték. Illés el
fogásáért a két pandúr 10Ó frt jutalm at kapott.

l) D arnay Kajetán közlése.
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Társai közül Virág Józsefet és Melleseket is elfogták 
s kivégezték őket, orgazdájukat, a fiadi kanászt pedig 
agyonlőtték. *)

Illés felakasztásánál, midőn a hóhér a szemét befogta, 
kisújja véletlenül Illés szájába került, aki azt teljesen 
keresztül harapta. 2)

Illés többi társai voltak: 1863. év körül Sótonyi 
(Récze)  Pál, Takács György, Horváth (Kócz) György, 
Haracsi János, Horváth Mihály. Női kísérőjük Rostély 
Anna, Péter fai Júlia (férj. Sónyi Mártonné).

Illés, tettei után ítélve, kegyetlen természetű em ber 
volt. Társai nem voltak állandóan vele, hanem  felváltva, 
időközönkint.

------------------------ ^ ----- —

') Kapoli Antal juhász közlése.
*) Vámosi Vendel juhász közlése, ki azt édesapjától hallotta. Apja Illés

sel ismeretségben volt.
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Lippai (Német) Pál.

Mint betyár, Csehi Miska néven is szerepelt. Csákány
ban született. A katonaságtól négyszer, a fogságból h á 
romszor szökött meg. (58/1863. eln. sz.) U toljára a ra b 
kórházból illant el.

Vésey földbirtokostól 1862-ben juhokat akart lopni, 
amit megakadályoztak. Erős ellenállása közben »tetemesen 
megtagolták«. Ez csakugyan elég súlyos lehetett, m ert 
utána a kaposvári kórházba kellett őt szállítani, ahonnan 
fej sebének begyógyulása előtt megszökött s a segesdi lege
lőről lovakat, Szőcsénből szerszámokat, Csákányból pedig 
kocsit lopott s azokat eladta.

Azután két szökött katonával rablóbandát alakítva, 
állandóan rabolt. Főnyeden a kocsmároshoz azon ürügy 
alatt jutottak be, hogy pandúrok, az orm ándi ispánhoz 
meg, hogy vásárolni akarnak. Miháldon, ahol az őt garáz
dálkodásában meggátolni szándékozó Berán Sándor m ol
nár lakott s akin háza felgyujtásával bosszút állt, Csehi 
Miska néven szerepelt.

Végre a csendőrök M iháldon elfogták s ezzel sorsa 
megpecsételődött. Bűneiért a rögtönítélő bíróság M arcali
ban felakasztatta. (326/1864.) Gyóntató papja Vogronics 
J., a későbbi veszprémi kanonok volt. (58/1863.)

Bablásaik területöve Balatonszentgyörgy és Vörs köz
ségek környéke volt. Lejebb délre, Szőkédencsen át Mi- 
háldig kalandoztak. Átrándultak Zala megye közelebbi 
községeibe is.

Lippai bandája mindössze egy évig betyárkodott. 
1862-ben tűnt fel s 1863-ban m ár ártalm atlanná tették.

Lippai s társai rablásaiknál m indenütt kegyetlenül 
viselkedtek; az áldozatokat, ha  követeléseiket nem telje
sítették, baltájukkal elverték s meg is sebezték, folyton 
agyonlövéssel fenyegetve őket; arró l azonban nem tudunk, 
hogy gyilkosságokat követtek volna el.

Lippai társai voltak: Dómján János, Horváth József, 
Takács János és Bukovics György. Aránylag m ind fiatal
ember. 20—31 év közötti korban.
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Hajnal Jancsi.

Egyideig Patkó Jancsi bandájához tartozott. Patkó 
halála után, vagy még előbb, maga szervezett betyár
bandát, K ara Mihállyal. Át-át szokott rándulni Zala vár
megye délnyugati részeibe rabolni. Rablásairól kevés ada
tunk van; a hivatalos iratokban neve alig fordul elő 
s szóhagyományokban sem m arad t fenn h íre  s tettei. Az 
okmányok annyit említenek róla, hogy kedvesével Porrog- 
szentpéteren szokott találkozni. Pedig neves és gyakorlott, 
hozzá áldozataival szemben kegyetlen rabló volt.

Nagyobb tette volt Halasy Aladár tótszerdahelyi (Zala 
megye) birtokos kifosztása és a szintén Zalában fekvő 
pusztaszentlászlói rablása, ahol Oszterhuber József föld
birtokost s a nála, m int sógoránál tartózkodó Deák Fe
rencet rabolta ki, három  társával.

Deák Ferenc az esetet egy társaságban m ásnap rész
letesen elbeszélte.
. — Késő estig künn voltam az udvaron s csak midőn
a levegőt hűsülni éreztem, jövék ide az ülőszobába. Alig 
ülök itt nehány percig, látom, hogy az ablak alatt néhány 
pandurféle ember áll meg, két helybeli parasztgazda kísé
retében. M indjárt rá  hallom, am int valaki a folyosón erős, 
durva hangon kérdi a szobaleánytól:

— Itthon az uraság?
— Nincs itthon, Tófejre ment, de m ind járt megjön, 

de a Deák uraság bent van a szobában.
— Hát ki az a Deák uraság?
— Az a háziúr sógora.
— Az? hát vezessen be hozzá!
E rre  belépett a két ember. Első pillanatban rájuk 

lehetett ismerni, hogy ra b ló k . . .  Az első közülük paran- 
csolólag szólt a másiknak:

— Kulics! ide állj és húzd fel a fegyvert! H a ez az ú r 
itt megmozdul, lődd főbe rögtön.

A semmirevaló szót fogadott. Két lépést poziturába 
tette magát s Deák Ferenc fejének szögezte fegyverét.
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Életem, m int Deák m ondá — igazán egy hajszálon füg
gött. Ha csak véletlenül is megmozdulok, vagy ha a rabló 
fegyvere véletlenül is elsül, egy perc alatt végem van. 
Ültem ott hidegvérrel. Az első rabló közelebb lépve, azt 
kérdezte:

— H át maga az a híres Deák Ferenc, akit m in
denki emleget?

— Deák Ferenc én vagyok, de híres-e, nem tudom.
— No, én meg H ajnal János vagyok Somogy megyé

ből, ha  hallotta híremet.
— Nem bíz’ én — felelt neki Deák Ferenc.
— Nohát, most m ajd megismerkedünk! — mondta 

H ajnal kemény hangon.
— H át m it csinál itt?
— Itt szoktam n y a ra ln i. . .  az időmet pedig m inden

féle esztergályos m unkával töltöm, — meg is m utatta H aj
nalnak, aki azokat nagy érdeklődéssel nézte s tetszésének 
is kifejezést adott. Az eset többi részét a rablások felsoro
lásánál írtam  le.

Itt még megemlítem, hogy H ajnal a Deák Ferenc 
bőröndjében való kutatása közben egy kis üvegben fog- 
cseppeket is ta lált s a rra  a kérdésre, hogy mirevaló az, 
Deák megmagyarázta, hogy kell azt használni. H ajnal 
magához véve az üveget, megköszönte a felvilágosítást s 
erőteljes hangon vállára ütve, azt m ondta: »Maga hqt 
becsületes ember, Deák úr!« Aztán kezet nyújtott Deák
nak, amit neki el kellett fogadnia s megrázta, kijelentve: 
»Nem hiába emlegetik m indenütt, de én sem felejtem 
el jóságát«. *)

Hogy H ajnal Jancsi élete hogyan fejeződött be, levél
tá ri adatokat nem találtam  rá ; szóhagyomány sem m aradt 
fönn sorsáról. H a időközben természetes halállal nem 
m últ ki, valószínűleg elfogták, mely esetben a bitófát 
aligha kerülhette el.

*) Fővárosi Lapok 98, sz. 486—488 1.



Gelencsér Jóska.

A nép somogyias kiejtéssel Gölöncsér Jóskának ne
vezte. Apja a rigóéi kocsmában volt kocsmáros, akit sötét
lelkű embernek tarto ttak  s aki, állítólag, cim boráskodott 
a betyárokkal és valószínűleg orgazdájuk is volt. A gyanú 
mindesetre alapos volt, m ert mind a három  fia betyárok 
közé keveredett s kettő betyár is m aradt.

A Gelencsér-fiúk között leghíresebbé vált a Jósba, 
akitől talán jobban rettegtek, m int a Patkóktól, m ert 
nagyon kíméletlenül, sőt kegyetlenül bánt az áldozatokkal 
s belátást, megértést, jószívűséget a legkisebb m értékben 
sem tanúsított velük szemben.

Patkó Jancsi halála u tán az ő szétszórt bandájából 
még életben m aradottak egy ideig az öreg Gelencsér rigóéi 
csárdájában húzták meg magukat, hol a Sellén (Baranya 
m.) jól sikerült rablás u tán  pénzben bővelkedtek. Szórták 
a könnyen szerzett pénzt. Itt m ulattak napokig. Zajos 
dáridójuk h íre  a környékbeli emberek s ezek révén a 
hatóságok figyelmét is m agára vonta.

Egy napon aztán pandúrok és csendőrök jelentek 
meg a rigóéi csárdánál, körülfogták a csárdát, hogy az 
ott mulató betyárodat, akik között ott volt Gelencsér 
Jóska is, elfogják.

Az ostrom  megkezdődött; a betyárok jóidéig m aka
csul ellenálltak s nem adták meg magukat, várták  a be- 
esteledést. Mikor m ár aztán besötétedett, kitörtek a csár
dából s szerencsésen elmenekültek, kivéve Gelencsér P is
tát, aki velük tarto tt s akit éppen akkor ért a golyó, ami
kor az egyik betyárnak a puskáját töltötte.

A szerencsésen megmenekült Gelencsér Jóska, aki pá
lyáját gulyásbojtárságon kezdte, a szétoszlott Bergán-féle 
bandát újból megszervezte s annak vezére lett.

Gelencsér Jóska vezetése alatt a banda gyors egy
m ásutánban a rablások egész sorozatát követte el nem 
csak Somogybán, Baranyában, Zalában, hanem  Szlavó
niában is. Ez utóbbi helyen vele já rt két öccse is, István 
és György.
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Gelencsérnek sokoldalú összeköttetésénél fogva rab 
lásai csaknem m indenütt sikerültek s jelentékeny pénz
beli és egyéb zsákmányhoz jutott, amiknek egy részét 
orgazdáinál helyezte el. Talán égjük somogy betyár
vezérnek sem volt annyi orgazdája, m int Gelencsérnek. 
Csak Soromfai József, az ő társa  — s később árulója — 
35 orgazdát jelentett be Hegyessy János szigetvári főszol
gabírónak.

Rablásukat bosszúállások s gyilkosságok kísérték. 
Gelencsér, elfogatása u tán a szigetvári főszolgabíró valla
tására  beismerte, hogy több m int 30 rablást követtek 
el nehány év alatt. Eközben, amit a rablások elsorolásánál 
m ár tárgyaltunk, szám adásra vonták mindazokat, akiket 
velük szemben vétkeseknek tartottak, különösen abban a 
tekintetben, hogy őket, vagy a banda egyes tagjait a ható
ságnak feljelentettek s a hatóság kezére játszották.

1864-ben a Nagykanizsáról jövő postakocsis mellé 
rendelt csendőrt maga Gelencsér lőtte agyon; ő lőtte agyon 
a görösgáli csárdát bérlő Dobor Jánost és Dobor Mihályt; 
az ő egyenes parancsára  lőtték agyon társai Hegyi János 
drávatam ási b író t s több egyént — amivel dicsekedett 
is — Szlavóniában.

Ezen tömeges rablásai s gyilkosságai következtében 
Somogybán s Baranyában 1000—1000 forint díjat tűztek 
ki Gelencsér fejére. Yerkócziéra szintén annyi összeget. 
Üldözésükre Hegyessy főszolgabíró Somogyi nevezetű pan- 
durőrm estert küldte ki, ezenkívül katonaságot is kértek. 
Egy század gyalogságot és gróf W urm brand százados 
vezetésével egy vadászcsapatot rendeltek ki. Ez utóbbit 
Szigetvárra.

Gelencsér és társai, látva a rájuk nézve veszélyes 
intézkedéseket s hogy az üldözők mindinkább szűkülő 
gyűrűt onvtak körülöttük, igyekeztek biztosítani élcLiiket 
s egyelőre elszéledtek, elrejtőztek, ki hova tudott.

Gelencsér, m int m ár említettük, Furkó Gábor tót- 
szentgyörgyi orgazdájuk segítségével, Soromfai Józseffel 
együtt a Csanád nevű (Bács m.) község határában  fekvő 
nagyhalasi tanyán talált menedéket.

Érdekes, hogy Gelencsér új tartózkodási helyén, a 
tanyán is felfegyverkezve járt, bizonyára azérj, hogy a 
megtámadási s elfogatási eshetőséggel szembe szállhasson.

Hogy miként ju to tt Gelencsér és társai, Soromfai 
Bácskába, azt m ár elég részletesen leírtuk, azt is ismer-
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jük már, hogy mi úton-m ódon hozták őket haza So
mogyba.

A katonai rögtönítélő bíróság halálra  ítélte s Csucsi 
nevű társával és mintegy 10 orgazdával Nagybajomban 
akasztották fel.

Gelencsér Józsefnek egész családja a rablók világában 
élt. Atyjának, m int kocsmárosnak a betyárokkal összeköt
tetése volt.1) Fiát, Pistát a csendőrök lőtték agyon; egyik 
testvért felakasztották (emiatt kellett a drávatam ási b író 
nak m eghalnia); Jóska híres betyárvezérré emelkedett s 
akasztófára került; öccse, Gyura szintén h írre  tett szert 
s a Szlavóniában való rablások egy részét a három  testvér 
együtt végezte.

Elfogatásáért Soromfai József anyja 800 forintot s 
többen 100—100 forintot k a p tak .* 2)

Gelencsért is állandóan katonaság üldözte. Délsomogy 
nagyobb községeibe szinte állandóan katonaság volt m i
atta beszállásolva.3)

Gelencsér József Somogy megye legveszélyesebb be- 
tyárai közé tartozott. Zord lelkű, ellenszenves s kegyetlen, 
állatias természetű ember volt.

Hegyessy János főszolgabíró, aki Bácskából való h a 
zahozatala után előzetes vizsgálat alá fogta, a főispán
nak. Mérey Istvánnak azt írta  róla, hogy valóságos vad
állat. aki ellen minden kigondolható szigorúságot kell 
alkalmaztatni, hogy a még homályos dolgok tisztába jö
hessenek. Legbensőbb bará tja  és betyártársa, Soromfai 
is azt állította róla.

Boszúvágyó, irgalm atlan volt az iránt, aki ellene, 
vagy hozzátartozója ellen vétkezett. Szinte vérszomjas 
embernek minősíthetjük.

Rokonszenvet ébresztő cselekedetet nem tudtak ró la 
mondani. A nép nem is foglalta dalba tetteit, m int a 
betyárvezérek némelyikét.

Gelencsér pénzsóvár, meggazdagodni vágyó ember 
volt. Osztozkodásnál az aranyértékeket, Soromfai állí
tása szerint, magának szokta megtartani. Pénzét apjánál 
helyezte el.

Ú 1500—1864. sz.
*) 440—1864. sz.
3j Nagybajomban, Nagyatádon, Csokonyán, Barcson, Istvándiban s Da- 

rányban fél—fél század katonaság volt. Bernáth alispán jelentése a helytartó
hoz 3738—1864. sz.
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Pénzvágya ideig-óráig teljesült is, de mi haszna volt 
belőle: bitói ara került s nem élvezhette.

Gelencsér Jóska társai voltak: Soromfai József, Csor
ba János, Csucsi (Varga) György, Csucsi (Tót) Mihály 
Szép Ferkó, Verkóczi (Verkovszki) Vida József és Sajtos 
(Tót) István. Gelencsérék rablásait többször a banda tag
jainak női kedvencei is elősegítették, sőt azokban részt is 
vettek. Ezek: Berkes Juli, Biliege Rozi, mind a kettő Ge
lencsér kedveltje; Kulcsár Treszka  és Rekettye Zsuzsi; 
ez utóbbi Sajtossal volt benső barátságban.



Soromfai József.

Igazi nevén Szudi. Hegyinek is nevezték. 1836. évben 
született a Merenye határában  fekvő Czegléd pusztán, 
nem messze Szigetvártól. Pásztorkodott különböző he
lyeken. Mikor a betyáréletbe sodródott, m ár családos em
ber volt, két gyermekkel.

Soromfai a m últ század hatvanas éveinek legérdeke
sebb betyártypusa volt. Nem tartozott a rettegett betyá
rok közé, noha vezérének, Gelencsér Jóskának, több gyil
kosságában, igen sok rablásában résztvett s az ő lelkét 
is terheli embergyilkolás. Elszánt, durvalelkű, kegyetlen 
társai között ő a szelídséget képviselte.

Ami törvényellenes tettet elkövetett, azt a banda szi
gorú fegyelme alatt, kényszerű betyárkötelességből cse
lekedte. Egynek kivételével, amelyről ismét szó lesz.

Soromfait a véletlen vitte rossz útra. ő  t. i. testvér- 
öccsének, Jancsinak, agyonlövését akarta  megboszulni a 
görösgáli csárdásnén, Dobom én, ki m int Patkó Jancsi
nak s több betyárnak állítólagos orgazdája a szép fiatal 
legényt a betyáréletre csábította volna, aminek az lett a 
vége. hogy m int Patkó Jancsi legényét üldözték s a lajos- 
házi m ajorban a pandúrok körülfogva őt, m iután m ene
külésre nem volt kilátása, agyonlőtte magát. Ez az eset 
Soromfait nagyon elkeserítette s Doborékat e m iatt gyű
lölte. De e gyűlölete sem váltotta volna ki véres tettét, 
ha erre Furkó Gábor ismerősének felesége, — ki úgy 
látszik rossz viszonyban lehetett Doborékkal, — állan
dóan nem ingerli Doborék ellen.

Mint boszúérzettel telített s egyébként is hajlékony 
természetű, gyenge jellemű embert, könnyű volt Gelen
csérnek és társainak rávenni, hogy lépjen közibük, ta r t
son velük. Mint Soromfai állította: ». . .  addig csábították, 
míg elhatározta, hogy velük el fog menni«, t. i. csava
rogni, rabolni.

Dobomé meggyilkolását talán Soromfai kívánta, de 
ennek aztán az lett a vége, hogy nemcsak őt, hanem  a

21
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család még 3 tagját is legyilkolták. Egyikét Soromfai 
lőtte agyon.

Doborék meggyilkolását Soromfai bevallotta Gaál 
Boldizsár görösgali birtokosnak s kérte őt, menne el He- 
gyessy főszolgabíróhoz s m ondja meg neki, hogy szülei 
s felesége nem oka annak, hogy ő gyilkolt és ezért ne 
legyen bántódásuk.

Hozzátartozói egész bizonyosan nem is sejtették, hogy 
Soromfai beállt betyárnak. Ügy látszik Gaált is — ki 
korábbról ism erte Sorom fait — meglepte e lépése s jó- 
akaratulag felszólította őt, hogy lépjen ki a betyártársa
ságból, Soromfai azonban kijelentette, hogy most m ár 
nem válhatik meg tőlük.

Tényleg Gelencsér bandájában m aradt s részt vett 
m inden rablásában. Pedig Sorom fainak szép felesége s 
két kis gyermeke volt, özvegy édesanyja is élt, tehát 
volt, ami a meleg családi fészekhez kösse; bosszuérzete 
mégis a kujtorgó életre sodorta, mely csaknem bitófára 
juttatta.

A rablásoknál jelentős szerepet nem kapott; talán 
lágy embernek tarto tták  társai. Rendesen őrnek állítot
ták ki.

A hatóságnak nagyszámú pandúrokkal, csendőrség
gel s katonasággal való üldözése következtében a betyá
rok egész Somogybán szorult helyzetbe kerültek s szét
oszoltak; Gelencsér bandája is kim ondotta az ideiglenes 
feloszlást; a banda minden egyes tagja menekülhet, ki 
m erre akar.

Soromfai ékkor m ár igazán beleúnt a kóborló betyár
életbe s vágyva-vágyott otthonába, de azzal a biztosítás
sal, hogy elkövetett súlyos tettei u tán a halálos ítéletet 
elkerülheti. Azért — m int tudjuk — m ár Bácskába mene
külése előtt édesanyjával tárg3raltatott Hegyessy főszol
gabíróval.

Hogy Soromfai vezérével, Gelencsérrel Bácskába me
nekült, m ár tárgyaltuk s hogy miként jutott vissza So
mogyba, azt is megírtuk.

Soromfai, Hegyessy kezdeményezéséből, a legfelsőbb 
helyen ígéretet nyert a megkegyelmezésre, ha társait s 
azok orgazdáit kézre juttatja. E rre  Soromfai vállalkozott 
s árulójává állt be társainak s kész eszközévé vált a ha
tóságnak, hogy méltóvá tegye magát a királytól előre



323

kieszközölt kegyelemre és elkövetett mindent, hogy a meg
elégedésre rászolgáljon. Rá is szolgált.

Hegyessy főszolgabíró, ki m indent elkövetett Gelen
csér és társai rablóbandájának s orgazdáiknak kiirtására, 
örömmel jelentette Mérey István főispánnak, hogy »So- 
romfai dicsőén já r  el hivatásában.« Nagyon is: Gelen
csért kézre ju tta tta  s mintegy 35 orgazdát m ondott be.

A Soromfai által feljelentett orgazdákat Pauli Emil 
csendőrhadnagy fogdosta össze. Az orgazdák — megtud
va, hogy ki a feljelentőjük, természetesen iszonyúan h a ra 
gudtak Sorom faira Soromfai vállalt kötelezettségének ele
get téve, a kezei között levő 14.000 forint rabolt pénzt 
a hatóságnak átszolgáltatta s jelentkezett a bíróságnál, 
hol súlyos cselekedeteit őszintén beismerte, felsorolva aláb
bi rablásait:

1864 évi okt. 6-án Bitlner József és Lajos kirabolta- 
tásánál őrt állván, ezáltal abban résztvett s az elrabolt 
1220 frt-ból 80 frto t és egy gyűrűt osztalékul kapott.

Ugyanazon hó 7-én Hegyi János tam ási bírónak 
agyonlövésénél jelen volt.

Ismét aznap éjjel Görösgalon a Dobor-család négy 
tagjának meggyilkolása alkalmával ennek egyik tagját, 
Kulcsár Annát ő maga, egyedül lőtte agyon.

Október hó 15-én a Kanizsáról jövő postakocsinak 
előre elhatározott kiraboltatása s a kocsit kísérő csendőr
nek Gelencsér József által való agyonlövetése idejében 
jelen lévén, a rablásban résztvett és abból 70 frt-ot és 4 
rőf kapcának való kelmét kapott.

Október 27-én Veles István novoszelói (Szlavónia) 
m olnár kirablása és m egkínoztatása alkalmával a rablást, 
mint őr fedezvén, a rabolt 288 frt-ból 23 frt-ot bankóban 
és 3 frt-ot ezüstben kapott.

November 19-én Lőw i Lajosnak  és nov. 20-án Schön 
Lázárnak kiraboltatásánál tettlegesen részt vett s előbbi 
rablásból 20 frt-ot, utóbbiból 43 frt-ot kapott.

Ezen rablások és rablógyilkossági bűntények alapján 
Soromfait a törvényszék 1865. évi szeptember 20-án, be- 
fogatásától számított 3 évi vas- és közmunkával szigorí
tott börtönre ítélte; fellebbezés folytán a kir. tábla pedig 
»másoknak rettentő példájára* kötél általi halált m ondott 
ki, m ert szerinte a tiszti ügyész által a hivatalos iratnak  
téves felfogásából véleményezett s annak alapján első bíró- 
ságilag kimondott ideiglenes büntetésnek alkalm azása által

21*
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a fejedelem legfelsőbb kegyelmi joggyakorlata illetéktele
nül meg elő zt etett.

Ezen ítéletet hivatalosan a Hétszemélyes Táblához 
felterjesztették, az az első bíróság ítéletéi hagyta jóvá 
azon változtatással, hogy a 3 évi börtönbüntetést 5 évre 
emelte. Indoka ezen ítéletnek az volt, hogy Soromfai a 
hivatalos leiratban foglalt feltételeknek eleget tett s ez
által »javulásának bizonyítványát adta«.

Soromfai az 5 évi rabságot á  kaposvári börtönben 
kitöltötte, ahol igen jól viselte magát, azért időközönként 
ki-kieresztették a börtönből.

A kaposvári börtön akkori várnagya, Varga, azt mon
dotta róla, hogy imádkozóbb rabot, jobb embert nem 
látott soha.

Midőn a börtönből kiszabadult, s a tisztességes embe
rek sorába visszatérhetett, ismerősei m egállapították róla, 
— ami a betyároknál ritka  eset volt — hogy a legszelídebb, 
a  legjobb s így a nagyon rokonszenves emberek közé ta r
tozott.

Minden betyár, ha  tisztes emberek közé ju thatott 
vissza, csendessé vált, de csak csendessé, visszavonulná; 
a szelídséget, a jóságot, a rokonszenv ébresztőt nem lehe
tett benn felfedezni. Csak formailag voltak lürhetők, lelki
leg sivárak m aradtak.

Soromfai a börtönből visszatért régi foglalkozásához, 
a juhászsághoz. Egyideig számadó volt a baranyamegyei 
Szentm úrton pusztán, ahol magához vette családját is. 
Azután egyideig a somogymegyei Mozsgón Lőrincz János 
birtokosnál hegypásztorként nyert alkalmazást. Szolgála
tában nagyon m egbízhatónak bizonyult.

Mozsgóról Szigetvárra m ent lakni, ahol éjjeli őrül 
alkalmazták. Szigetvárott kis házat vásárolt a Szulimán- 
Utcában s együtt élt családjával, s még öreg édesanyját is 
magához vette.

Elsőül felesége halt meg 70 éves korában; azután ket- 
ten m aradtak agg édesanyjával, aki m ár nem tudván főzni, 
Hakkel Pálni (később Tóth Dezső polgári iskolai tanár 
neje szül. Lőrincz Mária) segítette ki az öreg nénit, mint 
régi. hü alkalmazottuk anyját.

Soromfai anyja 104 éves korában halt meg. Azután 
feleségének egy rokona m ent hozzá, hogy gondozza a m ár 
agg embert.



Soromfai anyja u lán két évre halt meg közel 90 éves 
korában, 1926-ban.

Soromfai, érezve közeli halálát, azzal búcsúzott el 
Hakkelné Lőrinc Máriától, m int jóltevőjétől, hogy a m ás
világon fog érte imádkozni.

Soromfai magas termetű, katonás lépéssel járó, szép 
ember volt, sudár bajusszal, szakállal, fekete hullámos 
hajjal. Mindig csizmában járt. V asárnaponkint selyem 
nyakkendőt kötött nyakára. Tisztaságkedvelő, külsejére 
sokat adó ember volt.

Mindenki kedvelte. Nem egyszer hangoztatta egyesek 
előtt: »Ne féljetek tőlem azért, hogy én betyár voltam, 
annál jobb ember vagyok most«.

Érdekes esete volt Sziládi István tanítónak Sorom- 
faival, aki a börtönből való kiszabadulása u tán elment 
hozzá. Sziládi felesége Duss Lajos, volt bogdásai tanító 
leánya volt, annak a Duss Lajosnak, aki Bergán Jancsit 
s két tá rsát halálba vitte. Midőn Soromfai Sziládihoz Le
állított. ő azt hitte, hogy ra jta  és feleségén vérbosszút 
akar állni, rögtön puskát fogott rá, hogy ártalm atlanná 
tegye; meglepetésére azonban Soromfai mosolyogva, ba rá t
ságosan m ent feléje s azt m ondta Sziládinak: »Tegye el 
azt a furulyát (puskát), m ert én m ár nem vagyok betyár 
s nem is bosszút állni jöttem; hála Istennek, becsületes 
ú tra  tértem. Hallottam, hogy Duss leánya itt van, el
jöttem hozzá, hogy megnyugtassam, bosszútól m ár nem 
kell neki tartania, m ert a banda tagjait ártalm atlanná 
tették, egy részét kivégezték. Én megtértem, megbántam 
bűneimet, ú jra  becsületes ember lettem s új életet kezdtem.«

E rre  Sziládi szegre akasztotta puskáját, bo rt hozott 
a pincéből s étellel is megvendégelte a jövevényt és kel
lemesen elbeszélgettek a régi világról.

Soromfai a felnőttekkel szemben — bűnös m últjának 
erkölcsi súlya a la tt — tartózkodó volt. Annál jobban ki
m utatta nagy szeretetét a gyermekek iránt, akikkel alka
lomadtán el-eljátszadozott.

íme, egy ember, aki alapjában jólelkű, szinte lágy
szívű. becsületes gondolkozású volt, telve em bertársai iránt 
való jóakarattal, szeretettel s hozzá még családias érzésű 
is volt, mibe sodródott egy fellángoló bosszúállás szenve
délyének hatása alatt s gonoszlelkű emberek közé keve
redve, alig tudott attól a rá  nézve igen terhes kujtorgással,
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rablással járó  foglalkozástól megszabadulni, hogy érte bör
tönnel bűnhődve, s testileg megbélyegezve (hátára  akasztó
fa képe volt sütve), később erkölcsileg vezeklést is szen
vedve. m int a jó emberek legjobbja éljen igen magas kort 
s haljon meg az őt ismerők őszinte, meleg részvéte által 
kísérve. *)

') Adatokul szolgáltak : Hegyessy János főszolgabíró Somogymegyei Al
manachban közzétett közleménye, Tóth Dezsőné és özv. Sziládiné közlései.
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Juhász András.

Juhász András a Patkó-testvérek után a legnevesebb 
és egyúttal a legnépszerűbb betyár volt Somogybán. Élet
folyását a felsőbogáti Inkey-féle uradalom ban való juhász
kodásánál történt szerencsétlen esetétől kezdve ism erjük. 
Eredeti neve ismeretlen. Valószínűleg ez is foglalkozása 
után kapta a »Juhász« nevet. Egyesek szerint Gesztiben, 
vagy Felsőbogáton születeti, az azonban, hogy hol gyer- 
mekeskedett, a tolnamegyei Értény községbeli m olnár öcs- 
csének vallomásából tűnik ki, aki azt m ondotta egy náluk 
történt rablás után, hogy a rablók között volt Juhász 
András is, aki náluk nevelkedett.

Mi sodorta Juhászt a betyáréletre? Egyik éjszakai 
mulatozás után a mezőn juha ira  nem vigyázott, a nyáj 
a lucernásba m ent legelni, ahol a juhoknak egy része fel- 
puffadt, aminek következtében több el is pusztult. Ezen 
eset után Juhászt a szolgálatból a tiszttartó, Visy László 
elbocsájtotta. H iába ígérte Juhász, hogy az eldöglött juhok 
árát megtéríti, a tiszttartó kérlelhetetlen m aradt: felmon
dott neki s az uradalom ból el kellett távoznia.

Egyébként az alábbi vers, mely nemcsak Somogybán, 
hanem Baranyában is ism ert a nép s különösen az öreg 
pásztorok között és egyesek még ma is szóról-szóra el 
tudják m ondani s dallam át is eléneklik, hűen elmondja, 
hogy miként történt az eset.

Nekem e verset Kapoli Antal öreg juhász, országos 
hírű pásztorfaragó m ondotta el fejből, m inden fennakadás 
nélkül. Az ő állítása szerint e verset maga Juhász András 
költötte:

Juhász András az én nevem ,
Zala, Somogy nem  bír velem;
Zala, Somogy nem bánt engem,
Mert tudják, k i a jó ember.

Köszönhetem rablásomat 
A bogáti tiszttartónak,



Hogy Bogálon juhász voltam,
Csak egy kicsit elszunnyadtam.

A birkáim elszéledtek,
Lucernának nekim entek,
Lucernában úgy jóllaktak,
Néhány darab el is puffadt.

Akkor én rajtam kiadtak,
De levelet nem jó t adtak.
Levelet is olyant adtak,
Hogy sehová nem fogadtak.

Azért bujdosó nem lettem,
Csak disznókkal kereskedtem.
H árom szor szerencsés lettem,
De negyedszer rajtveszteltem.

Juhász foglalkozás után nézett s csakugyan disznók
kal kezdett kereskedni.

Juhásznak disznókkal való »kereskedése« nem volt 
igazi kereskedés, azt nem rendes eladásnak és vételnek 
kell érteni, hanem  rabló foglalkozásnak, melynél Juhász a 
lopott disznókon három szor szerencsésen túladott, negyed
szer azonban rajtavesztett, m ert az osztopáni bíró, Szo- 
vány János, aki ismerte Juhászt s tudott új foglalkozásá
ról (m ert hisz Felsőbogát közel fekszik Osztopánhoz), 
amidőn egy este az osztopáni s jádi ha tár találkozásánál 
vadászaton volt, meglátta, hogy Juhász egy kis csapat 
süldőt hajtott. Biztosra vévén, hogy azok lopottak, elvette 
tőle. Juhász kérlelte a bírót, hogy engedje tovább az útján, 
hiszen ezeket a süldőket nem szegény emberektől hajtotta 
el. A bíró nem hallgatott rá  s a süldőket behajtatta Öszto- 
pán községbe. Ekkor Juhász odakiáltott neki: »Na meg
álljon János bácsi, ezt maga még m egbánjak

Ez az eset őszi időszakban történt. Időközben Juhász 
megszervezte a maga betyárbandáját s a rákövetkező nyá
ron  egy este társaival megjelent Osztopánban, hogy Szo- 
vány Jánoson bosszút álljon. Mindenekelőtt a községi 
nagy vendéglő előtt három  éjjeli ő rt fogtak le s őket meg
kötözve, magukkal hajtották. Közben még egy Schőn nevű 
boltoshoz törtek be s ott szivart, dohányt, selyem kendő
ket véve ki, (senkit sem bántottak), azután az éjjeli őrö-
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két maguk előtt kísérve, Szovány volt bíró házához vo
nultak. Meleg nyári nap lévén, Szovány nyitott szobaajtó 
mellett feküdt ágyában, éppen a bemenetellel szemben 
levő szobában.

Juhász a szobában bandáját félkörben állította s oda 
szólt a volt bíróhoz:

— No, János bácsi, eljöttem, hogy m ost leszámoljak!
E rre  Sovány felugrott ágyából s a szegen lóggó pus

káját lekapta, m ire Juhász oda szólt neki:
— Elkésett, János bácsi!
Még mielőtt Szovány puskáját felhúzta volna, Juhász 

őt agyonlőtte.
Sem a feleségét, sem három  gyermekét nem bán

totta. Azután a megkötözött három  őrt Szovány házánál 
hagyva, eltávoztak.

Ezen esettel összefüggő nóta a következőképpen szól:

Osztopáni vörös bíró,
Az akasztófára való,
Az állotta el utamat,
Elvette a disznaimal.

A disznaimat elvette,
Kaposvárra jelentette:
Gyüttek értem a pandúrok,
Feketélltek, m int a sasok.

Néztem  őket nagymessziről,
A fiadi erdőszélről;
Azért betyár még nem lettem,
Míg hat pajtást nem szereztem.

Elállottam az utakat,
Kiraboltam az urakat;
Az urakat kiraboltam,
Kocsmában meg elmulattam.

Szovány agyonlövésének körülm ényeire vonatkozó 
versek az alábbiak:

Szert tettem jó hat pajtásra,
Mikor m entünk nagy rablásra;
Elindultunk nyűgöt felé,
A szennai csárda felé.
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Még az ajtón be sem léptem,
Kérdik tőlem, m i a nevem.
Juhász András az én nevem,
Pandúr, m i bajod van velem?

Sem m i bajom nincs teveled,
Csak azt kérdem, m i a neved.
Rakd le pandúr fegyveredet,
Ne féltsd itt az életedet.

Egyél, igyál, úgy mulassál,
Mert utánam fáradoztál.
Szép csárdásáé gyöngy viola,
Van-e készen hízó lúd.ja?

Vagyon, András, de nincs készen, 
M indjárt megsütöm egészen.
Süsse meg csak hamarosan,
Hadd lakjunk jól sült ludhússal.

Mivel pandúrokkal vagyunk, 
Legények, nekünk m enni kell;
Mi kim ulattuk magunkat,
Itt hagyjuk a pandúrokat. *)

Egy másik vers szerint Juhász a nyiresi 
m ulatott s ez valószínűbb is és innen indult el 
Szovány János agyonlövésére.

Juhász András a nyiresi csárdában,
Ott mulatott két nap negyed magával; 
H egyibük m ent harminc jáger katona, 
Juhász András kiállott a pitvarba.

Legények, hát ti m it akartok?
Nincs énvelem nektek sem m i bajotok, 
No, legények, m ind a négyen itt vagyunk. 
Isten segítségével most induljunk.

El-induljunk arra felé Oszfopánba, 
Osztopáni volt bíró szobájába.
Vörös bíró, adjon Isten jó estét!
Adjon Isten! hozta m int egy szerencsét!

Szennáról egy földműves közlése.

erdőben
társaival



Nem tudom, hogy szerencse-e vagy halál,
Még az éjjel ágyad előtt eltalál.

Juhász András meggyujtja a világot,
Vörös bíró sírva fekszik  az ágyon.
Kelj fel, kutya, térdepelj le a földre,
Minek álltái Juhász Andris elejbe..

Térdepelj le, kutya, ágyad elejbe,
Búcsúzzál el családodtól örökre!
Tedd szívedre m ind a két kezedet,
Áldozd fel Istennek az életedet!

Juhász András bele lőtt a fejébe,
Druzsin Ferkó utána a mellébe.
Ez kell, kutya, tegyenek le a földbe,
Ne állj többé szegény legény elejbe!

Szovány János volt osztopáni b írónak ezen meggyil
kolása pünkösd napján történt, 1867-ben. Persze az ilyen 
faluban történt nagy esetet a nép kiszínezi, s néha csak
nem egészen m ásként m ondja el. Ezt m ár az előbb közölt 
versekből is láttuk. De a szájhagyomány prózai része 
is elferdítette s a helyet, ahol az történt, s annak lefolyá
sát is másként adja elő. Eszerint Szovány János a falu 
közönségével együtt a nagymiséről ment hazafelé. Eközben 
Juhász társaival Perneszosztopán és Lengyelosztopán kö
zött lévő hídon megállították, a hídon im ádkozlatlak vele, 
s azután a nép szeme lá ttára  agyonlőtték. Lövés után 
az áldozat az árokba esett s ott hagyták; a nép pedig 
szétfutott. *) Ezt a szomorú tragédiát, a vers további folya
ma szerint Juhász maga jelentette volna be a főszolga
bírónak egy erős fenyegetés kíséretében. A vers:

Adjon Isten, szolgabíró, jónapot!
— Adjon Isten, Andris fiam , m i bajod?
Ennél nagyobb bajt, uram, még nem  tettem , 
Osztopáni volt bírót agyonlőttem.
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’) Pete Sándor 92 éves nyug. jegyző közlése.
Somogy megye a meggyilkolt özvegyének havi 16 forint kegydíjat jutta

tott, ami biztatóul szolgált arra nézve, hogy a közügyek áldozatának hozzátar
tozóját a vármegye nem hagyja el. Pete Sándor közlése.



Andris fiam , azt nem jól cselekedted,
Hogy azt a szegény embert agyonlőtted. 
Gondoltad volna azt te magadban,
Hogy a szegény árváit kire hagyja.

Arra kérem  szolgabíró uramat,
Engedje el ezt a csekély bajomat!
— Későn van már, Andris fiam, nem lehet,
Mert felküldlém  Sopronba a levelet.

Ha felküldte Sopronba a levelet,
Majd meghallja nemsoká a híremet!
Kirabolom Urakat és papokat,
Elviszem  ezüstjüket, aranyukat.

Baranyában is némi változásokkal el voltak terjedve a 
Juhászról szóló nóták. Ebből itt egy versszakot közlünk 
az osztopáni bíró megölésére vonatkozólag:

— M inek lőtted, Andris fiam,
Mért nem néztél arra kilenc gyerőkre?
— Maradt annak nagy csákó gazdasága,
Kibül mögél urason a családja. J)

Szennai közlés szerint:

Főbíró úr, adjon Isten jó napot!
Adjon Isten, Andris fiam, m i bajod?
Főbíró úr, én most jelentést tettem,
Osztopáni bírót én agyonlőttem.

Andris fiam , m iért cselekedted ezt,
Nézted volna azt a három gyereke t. . .
Van még annak szeksziója, birtoka,
Felesége, ki az árvái eltartja.

E versek megértetik velünk, bog}' milyen körülmények 
sodorták Juhász A ndrást a betyáréletre: helyhez, mint 
juhász, ham arjában  nem juthatott, m ert nem jó »levelet« 
vagyis bizonyítványt kapott, voltaképpen semilyet sem. 
A tisztességes élet ú tja Somogy megyében el lévén előtte 
vágva, más megyébe talán nem akart elmenni, tehát rabló-
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nak, betyárnak csapott fel. Persze erre az életre hajlam á
nak is meg kellett lennie.
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A szolgabírónál való jelentkezés nem történhetett 
meg, m ert az rögtöni elfogatással já rt volna s a Sopronba

i
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küldött »levél« (jelentés) is valószínűleg képzelet szüle
ménye, a fenyegetésekkel együtt.

De hogy ezek után Juhász András igazi rablásokkal 
foglalkozó betyárrá  vált, azt a tények igazolják.

Juhász két társa, akikkel — a vers szerint — a fiadi 
erdőszélen találkozott, valószínűleg Druzsin Ferkó  és So
m ogyi Jóska voltak, akik hűséges hívei m aradtak s maguk 
is neves betyárokká váltak. Somogyi Jóska kanász, D ru
zsin pedig »pógár«, (földmíves) volt.

Kívülük a nóta Kisgyótairól is megemlékezik, m int 
Juhász András legényéről. Később csatlakozott hozzájuk 
Farkas, vagy Vulkán József somogyszentpáli illetőségű, 
25 éves földműves.

Mikor Visy tiszttartó Juhászon kiadott, ez megfenye
gette őt: »Megállj, m ajd találkozunk* s kijelentette, hogy 
addig nem nyugszik, míg a tiszttartót agyon nem lövi. 
Nem annyira azért gyűlölte meg, hogy -őt elbocsátotta, 
hanem  különösen azért, m ert feleségét és gyermekeit is 
elűzte Felsőbogát pusztáról. *)

Egy ízben be is állított Juhász Visy tiszttartó laká
sába. A szobában nem találta, m ert a kertben tartózkodott 
9—10 éves fiával. Midőn Juhász meglátta, közelébe ment, 
ráfogta puskáját, hogy agyonlőjje: »Na, most leszámolok 
veled, k u tya!« m ondotta Juhász. A Visy mellett tartóz
kodó kisfia, ak i jól ismerte Juhászt, megrémülve Juhász 
kijelentésétől, oda szaladt hozzá, átölelte lábát és sírva 
kérte: »Andris bácsi, ne bántsa édesapámat!« Juhászt ez 
az esdeklés m eghatotta s odaszólt a tiszttartónak: »Kö
szönheted ennek az ártatlan gyermeknek, hogy megha
gyom életedet«.*J ■* A — r*#

Juhász és társai a megyében sok rablást követtek el. 
B aranyába és Zalába is átrándultak, néha talán nem is 
rablás vágyából, m int menekülési kényszerűségből, m ert 
a pandúrok és az ellenük igénybe vett katonaság állandóan 
üldözte őket.

Juhász András bandájának egyik kedves tartózkodási 
helye volt az alsónyiresi pusztán lévő csárda, melyen rajta  
m aradt a betyárcsárda elnevezés. Rendesen zsidó bérlői 
voltak, akik ott, hogy mi módon, nem igazolható, ren
desen megszedték magukat. Valószínűleg, akarva, nem

*) Pete Sándor közlése.
2) Kapoli Antal juhász közlése : Visy nemsokára otthagyta szolgálatát s 

Pécsre vonult vissza, ahol 1890-ben 72 éves korában halt meg
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akarva, a betyárok orgazdái lehettek. E csárdában — 
mint ma is m ondják — Somogy híres betyárai sorban 
megfordultak. Az épület konyhájában levő takaréktűzhely 
tele volt lyukakkal, melyeket a betyárokat ostromló pan
dúrok s katonák golyói ütöttek.

E csárdában akarták több ízben Juhászt s bandáját 
is elfogni. Több ízben erős ostrom  alá került, de mindig 
kisíklott. Két esetet is tudunk, hogy itt harcba keveredtek 
Juhászék a hatóság embereivel. Az egyik esetet egy szem
tanú m ondotta el, az akkori özvegy zsidó kocsm árosnénak 
a fia, aki m int 10—11 éves gyermek végig szemlélte a 
harco t.x)

Egyik őszi napon — m int m ondotta — két vagy 
három  kocsin fegyveres emberek robogtak be a csárdába, 
ahol az ő özvegy anyja akkor bérlő volt. Közülük egy az 
udvaron m aradt őrködni, a többiek meg bem entek a csár
dába. A csárdásné, látva, hogy kik érkeztek, megijedt. 
Midőn ezt Juhász András észrevette, kezdte vigasztalni: 
»Ne ijedjen meg, hagyunk itt m agának annyi pénzt, hogy 
maga nem lesz kénytelen itt kocsmárosné lenni.«

Ezután a betyárok egy közös üvegben bort hozattak, 
ennivalójukat pedig kirakták az asztalra. Bizonyos idő 
múlva észrevették, hogy Hetes község felől egy pandúr 
vezetésével vadászkatonák kékellettek. E rre  a betyárok a 
csárdában védekező állásba helyezkedtek, a vadászkato
nák meg a csárdához érve, az attól mintegy 50—60 lépés
nyi távolságban levő fészer lábfáinál kerestek fedezetet. E 
fészernek elől és hátul 4—4, oldalt 3—3 lába volt. Azóta 
m ár elpusztult.

A vadászok vezetője a Juhász által jól ism ert s gyűlölt 
Polczer nevű pandúr volt, a parancsnokuk pedig egy 
szakaszvezető. Ezek Juhász bandáját felszólították, hogy 
adja meg magát; persze ez erre nem volt hajlandó. Juhász 
a felszólításra a szakaszvezetőnek odakiáltotta: »Terád 
nem haragszom, hanem  a rra  a kutya Polczerre, azt lök
jétek el onnan, hadd lőjjem agyon*. Azután egy itce bort 
hajított a fészer felé: »Itt van, igyatok, de annak a kutyá
nak (Polczernak) ne adjatok belőlek E rre  m ind járt rá  
is lőtt Polczerra, e szavakkal: »Ne ku tya!« Polczer vissza
lőtt hasonló szavak kíséretében: »Ne k u ty a!« Mire el
kezdtek az ellenfelek egymásra lövöldözni, m inden lövés-

0 Siklósi Ede kaposvári sertéskereskedő közlése.
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nél kölcsönösen odakiáltva egymásnak: »Ne kutya, ne 
kutya«.'

A kölcsönös lövöldözéssel nem jutva semmi ered
ményre, a pandúr kiadta a parancsot, hogy fel kell gyúj
tani a házat, m ire Juhász odaszólt nekik: »Azt ne tegyék! 
Ne tegyünk kárt ennek a jó uradalom nak, aztán ne m a
rad janak  kenyér nélkül a szegény jó emberek. Én inkább 
magam at lövöm agyon«.

A tám adók a csárdaépületet nem gyújtották fel, talán 
azért, m ert nem férhettek hozzá s Juhász nem lőtte agyon 
magát, m ert bizonyára nem m ondta komolyan.

Egyideig még lövöldöztek a katonák a betyárokra 
s D ruzsinnak a vállát, vagy talán nemesebb testrészét — 
a nóta szerint — bokáját el is találták, két társa  úgy vitte 
ki vállán a kocsijukhoz. A nóta szerint:

A nyiresi kukorica de sárga,
Ott lőtték meg Druzsin Ferkét bokába.

Bizonyosabb, hogy kényesebb testrészét is megsebezték, 
m ert Druzsin az itt kapott sebesülésébe belehalt.

Az ostrom lók nem m ertek a csárdához közelebb 
menni, várták azt is, hogy Juhász agyonlövi magát. De 
bizony hiába vártak erre! Juhász a csárdából kilépve, a 
pitvaron végig, az ostrom lókkal szembe fordultán, háttal 
a fal mellett sertelt lassú lépéssel, folytonos lövöldözés 
közt és kijutva a ház felső részéhez, kocsira ült és elhajta
tott. Mint a közlő beszélte, Juhász gatyája csak úgy lobo
gott ide-oda a keresztül hatolt golyóktól, de teste — cso
dálatos — sértetlen m aradt. Társaié is.

Nem tudható biztosan, hogy más eset volt-e, vagy 
egyszerűen az előbbinek a változata, illetve elferdítése 
az a hagyomány, hogy Juhász a nyiresi csárdában m u
latva, a vadá,szkatonák az épület k ijáratánál várták, hogy 
Juhászt a kijövetelkor elfogják, vagy agyonlőjjék. Juhász, 
észrevevén a veszélyt, nem m ent ki. Miután a katonák 
hiába várták, belövöldöztek a csárdába. A kocsmárosné 
féltében az ágy alá bujt, Juhász pedig két társával a 
csárda padlására menekült, a tetőzetet hátul felbontották 
s azon keresztül menekültek. Juhász egy béres szekerére 
ült s azzal vitette ki magát az erdőbe. Oda menekültek a 
társai is. Juhász azért telepedett béresszekérre, m ert az 
üldözők nem m ertek lőni, nehogy a bérest, vagy az ökrö
ket eltalálják.
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Különös módon menekült meg Juhász az elfogatás- 
tól Felsőmocsoládon. A katonaság Kacskovics Sándor föld- 
birtokos házánál kutatott utána. Megszállta a házat. Ju 
hász neszét vevén a katonaság jöttének, egy disznóólba 
bujt, éjjel ott is hált. A katonaság lávoztával reggel Kacs
kovics Sándornak köszönetét fejezte ki, hogy nem 
fogatta el. *)

Hogy Druzsin Ferkó a nyiresi csárdában kapott sebé
ben halt meg, ezt bizonyítja Somogy megye fenyítőtör- 
vényszékétől az alispánhoz intézett átirat, *) mely szerint 
a Juhász András-féle rablóbanda egyik tagjánál, Druzsin 
Ferencnél, a nyiresi csárdánál történt agyonlövetésekor 
a lövés következtében tárcájában szétrongyolva talált 115 
frt összeget az országos pénztárnál beváltani és az össze
get a törvényszékhez küldeni kéri. (1869. szept. 19.)

A m ár 8 tagra szaporodott banda rablásait külön
böző csoportokban Somogy, m ajd Zala megyében űzte. 
Juhász társai ezen időben a következők voltak: Somogyi, 
Molnár, Bracskó, Ném eth István, Pizdóczi, Markó s még 
egy ismeretlen. (1868. nov. 3.) E társaikat az ismeretlenen 
és Juhászon kívül rövidesen elfogták és sikerült még kb. 
50. részint orgazdát, részint bűnrészest elfogni, nem külön
ben a rablott pénzek és pénzértékek jelentékeny részéhez 
hozzájutni. Ezenkívül Fremayer Albrecht ezredbeli fő
hadnagy vezetése alatt Zalába kiküldött ő rjá ra t e betyárok 
egyik cinkosának m ár ro thadásba m ent tetemét is meg
találták Bárándi pusztán egy bokorban .3) Egyik jelentés 
szerint m ár 45 orgazdát elfogtak s így Juhász teljesen 
egyedül m aradt. 4)

Juhász András bandájának rablásait m ásutt sorol
tam fel. Juhász András garázdálkodása társai elfogatása 
után erőtlenné vált. Ezután m ár a nóta is borús hangon 
emlékezik meg szorult helyzetéről:

Jaj Istenem, m it csináljak?
Szaladjak-e vagy megállják?
Ha szaladok, agyonlőnek,
Ha megállók, megkötöznek.

Juhász Andris egészen m agára m aradt és bujdosóvá lett.
1) Kacskovics Lajos ny. alispán közlése.
a) 198—1868. sz.
8) Somogy vm. lap 1868. nov. 3. számában.
4) Nagy Gyula jelentése 1868. nov. 10.

22
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Céltalanul já rt ide-oda, m inden rablási szándék nélkül. 
Ugv látszik, hogy valami biztos helyen kívánt meghúzódni, 
hogy aztán visszatérjen a tisztességes emberek sorába. 
Nem sikerült. A többi betyárvezér sorsára jutott. Zala 
megyébe m ent át s annak Somogg3ral határos községében 
kóborolt, míg végre elfogták.

Juhász elfogatását a nép között elterjedt mende
m onda szerint 'm aga Ferenc József király kívánta, ki
adta tehát a parancsot, hogy élve elébe kell öl vinni, 
m ert szeretné megismerni. Persze, ez csak a nép fantáziá
jának szülötte.

H át Juhászt elfogták, de m indjárt agyon is verték. 
A nép közt errő l is különböző verziók keringtek. Egyesek 
szerint egy Tikos községbeli ember szőlőjében levő pince 
volt a tanyája. Midőn a pince tulajdonosa megtudta, hogy 
Juhász fejére nagy összeg van kitűzve, egy alkalommal ki
m ent hozzá a pincébe s ott csutorájából borral megkínálta 
és m ikor Juhász a csutorát a szájához vette, hátulról erő
sen fejbevágta, azután agyonverte.

Ugyanilyen halált m ondtak mások is, de más helyen 
s hogy lerészegítés u tán ölték meg. Legvalószínűbbnek lát
szik az az állítás, hogy Juhászt a zalamegyei Karos köz
ségben verték agyon, csakhogy ennél is a valóságnak 
meg nem felelő hozzátevésekkel s elferdítésekkel.

Teljesen hivatalos és minden tekintetben elfogadható 
az a közlemény, amit Juhász halálára nézve Rimanóczy 
Alajos megyei esküdt a Somogy c. lap 1868. évi december 
december 8-iki számában tett közzé, mely így szól: »Meg
győzve lévén arról, hogy a nagyközönség m ennyire érde
kelve van Juhász András rablófőnök sorsa i r á n t . . .  köte
lességemnek tartom  a kimúlás körülményeit, mint olyan, 
aki a helyszínén m inden körülm ényekről magának teljes 
meggyőződést szerzett, az igazsághoz híven, a nagy közön
ség tudom ására juttatni, m int következik: Folyó évi de
cember hó 4-én hajnalban Lakatos János Karos községi 
1/4 telkes polgár lakásától mintegy 500 ölnyire fekvő 
istállójához m ent a végből, hogy itt levő tehenét meg
etesse, itt egy idegen em bert talált, ki a pajtának éjszakj 
részén levő szelelő lyukon bujt be az épületbe, ezen 
egyén a megérkező tulajdonostól azonnal pálinkát és bort 
követelt, mit neki ez a v irradat előtt csakugyan meg is 
vitt, ezután az idegen ebédet parancsolt, (?) minek meg
rendelése végett Lakatos János haza térvén, feleségét uta-



339

sítolta, hogy ebédet készítsen és azt istállóhoz elvigye, 
ő maga pedig ez idő alatt elment m unkájára. Az ebéd 
elkészülvén, ezt Lakatos felesége kivitte az istállóhoz, hol 
akkor m ár ennek férje is jelen volt s a csavargóval beszél
getett . . .  Együtt ettek és ittak s midőn m ár az ebédnek 
vége volt, Lakatos a csavargót félre hívta s a rra  szólította 
fel, távozzék, m ert ha  észre veszik, mind magának, mind 
pedig neki bajt szerez, erre a csavargó megharagudott, 
Lakatost agyonlőni akarta, azonban sikerült a jelenlevő 
feleségének az idegent e szándéka kivitelében m egakadá
lyozni. Most a csavargó förtelmesen károm kodván és La
katos Pistát szidalmazván, ez kénytelen volt az istállóból 
eltávozni és az idegennek m ár ekkor csaknem tetőpontján 
elért dühétől elmenekülni, — eltávozásakor Lakatos nejé
nek jelt adott a m aradásra, ki azt megértvén, itt m ara
dott, maga pedig az uradalm i rétre  elment, lxol rétosztás 
lévén, tudta, m iként itt többen vannak jelen, megérkez
vén, itt Lakatos ezeknek, de különösen Lakatos Gábor 
és Lakatos György fivéreinek az esetet elbeszélte, s azo
kat felkérte, az elfogásnál neki segítségére legyenek. A 
fivérek erre ráálltak, az elfogás kivitele irán t tanácskoz
tak s abban állapodtak meg, hogy Lakatos János ez 
alkalommal Bán Mihálytól a réten átvett borral töltött 
csutorával visszatér az istállóhoz, ott az idegent itatja 
•és szóval ta rtja  mindaddig, míg két fivére a faluból fegy
veres erővel visszatér, s az istállóhoz közel eső pajtához 
eláll, — ekkor Lakatos János a csavargót valami módon 
átkarolja, jelt ad s erre a segítség oda rohan  és az idegent 
ártalm atlanná teszi, vagy lelövi, vagy leveri, s így történt, 
Lakatos György kis fejszével, Lakatos Gábor egycsövű 
lőfegyverrel és Nagy Ágoston Karos község dupla fegyve
rével felfegyverezve, a m ondott pajtánál megjelenvén, ami
dőn Lakatos János ezt észrevette, hogy a csavargót tév
útra vezethesse, feleségének, ki a nyitott istálló küszöbén 
ült, azt mondta: »menj haza és készíts vacsoráL s felfogván 
az ott levő fejszét, azt tévé hozzá: ,Ne! ezt is vidd haza!’ 
A helyett azonban, hogy feleségének adta volna a fejszét, 
a jászol előtt a szalmán íélkönyéken fekvő csavargó mel
lébe vágta s ezzel reá rohant, a csavargó felugrott, most 
mind a ketten összeölelkeztek és Lakatos Jánosnak azon 
kiáltására: »Ide vele!« berohantak társai és a csavargót 
agvba-fejbe verték. A csavargó az első vágásnál a mel
lette volt fegyverét felkapta, jobb kezével és baljával La-

2 2 *



340

katos János fülét ragadta meg, ez szintén egyik kezével 
a puska csövét igyekezett magától eltávolítani, míg a má
sikkal a csavargó hajába m arkolt, s így vívtak egymással 
akkor is, m ikor a segélyhívásra a nevezett három  ember 
az istállóba berohant. A berohantak által a csavargó agy- 
ba-főbe üttetett, míg le nem rogyott és tökéletesen árta l
m atlanná nem lett, azzal az istállóból kihurcoltatott, de 
m agát engedni itt sem akará, m ert m időn a falu b írájá- 
nak ideérkeztével, vagyis az esemény után talán egy órával 
kezeire bilincset tenni akartak, alig volt képes hat em ber 
abba behajtani.«

»Meg bilincseltetvén, a faluba szállítandó, kocsira té
tetett, m ielőtt azonban a kocsiról m ár a faluban letétetett 
volna, meghalt, anélkül, hogy leveretése u tán többé egy 
szót szólhatott volna.«

Miután a hullában több tanú által Juhász Andris 
felism ertetett volna, a Zala m. által Somogy m.-nek ki- 
szolgáltattatott és Somogy megye Nagybajom mezőváro
sába, ahol Juhász Andris rablóbandájából 7 rabló elleni 
vizsgálóbizottság székel, f. hó 7-én elszállíttatott s m i
után itt az azonosság újabban is tökéletesen legyőzve 
lett, f. hó 8-án eltemettetett.« 1)

»13 egyén ezen rablóbandából részint elfogatott, ré
szint pedig más módon elemésztetett, a 14-ik pedig, a rabló
főnök, a köznép által agyonveretelt. S így a bandának 
m inden egyes tagja, orgazdáival együtt hála égnek! ré 
szint kézrekeríttetett, részben ártalm atlanná tétetett. Ez 
tehát a története Juhász András kimúlásának. E nagy
szerű eredmény nagyrészint gróf Forgách M. kir. biztos
nak köszönhető, ki oly nagy összeget tűzött ki jutalm ul 
(3000 frt). Ekként a közbiztonságunk — Isten kegyelmé
ből ismét helyre állítva vagyon — bár igen sokáig tartana.*

Tévedés elkerülése végett megjegyzem, hogy Juhász 
bandájának soha sem volt 14 tagja. A héten felül számí
tottak cimboráskodók, orgazdák voltak. A szájhagyomány 
szerint Juhász agyonverője kedvesének férje volt; az al- 
ispáni jelentés pedig azt állítja (5344/1863. sz.) hogy or
gazdái s bűnrészesei verték agyon.

A Juhász-féle rablóbandánál s orgazdáiknál elfogatá- 
suk alkalmával talált pénzt s egyéb tárgyak névjegyzékét 
a törvényszék a közigazgatási hatósághoz tette á t.2)

*) 1868. december 9.
2) Somogy vármegye levéltárában a jegyzéket nem találtam.



Tehát nem teljeseden be Juhász András dalba foglalt 
azon vágya, hogy Felsőbogát pusztán temessék el:

Ha meghalok, tudom, hogy eltemetnek,
A bogáti erdőszélbe vigyenek.
A madarak és az erdei vadak 
Holt testemre azok harangozzanak.

Juhász András — m int m ár említettük — a somogyi 
betyárok egyik legnépszerűbb s legrokonszenvesebb alakja 
volt, amit férfias szép termete is elősegített.

A szegény embert nemcsak hogy nem bántotta, ha
nem alkalom adtán pártfogolta is és egyikkel-másikkal jót 
telt. Ezek közé azonban az uradalm i erdősöket s a nadrá- 
gos uradalm i alkalm azottakat nem számította. Jószívű
ségét, egy betyárnál érdemszámba menő emberies felfo
gását több esetben tettei bizonyítják.

Legelterjedtebben ism ert cselekedete: Egy szegény 
öregasszonyt látott rongyos ruhában  az úton. Pajtásai 
előtt azon óhajának adott kifejezést: csak jönne erre  
egy zsidó, (kocsizó pántlikás zsidót értett) hogy egy szok
nyára valót vehetne neki. Véletlenül éppen közeledett 
egy, a vidéken általában csak Ábrahám nak nevezett zsidó 
a kocsijával. Juhász m egállította őt is, meg az öregasz- 
szonyt is, s oda szólt Ábrahám nak: »No, hallja, Ábrahám! 
ezt az öreg asszonyt fel kellene öltöztetni, hány rőf kell 
a szoknyájához?« »Hat« felelte Ábrahám. »No, hál m ér
jen annyit, de rőf a kocsi rúd ja  legyen!«

Ábrahám nak tehát 6 kocsirúd hosszúságot kellett ki
mérnie. Mikor a kimérés megtörtént, Juhász így szólt az 
öreg nénihez: »Na, öreganyám, most m ár v a rrja  meg m a
gának*. Ábrahám örült, hogy ilyen áron  m egszabadulhatott 
a Juhásszal való találkozástól s elindította kocsiját, Ju 
hász azonban visszatartotta. Elővett egy nagyobb bankót s 
e szavakkal nyújtotta át Ábrahám nak: »Tudom, hogy 
szegény ember vagy, 8 gyermeked van, azoknak nem ve
szem ki a kenyeret szájukból.« Az áruért átnyújtott bankó 
oly összeget képviselt, hogy három  vég ruhaanyag sem 
ért annyit.

Juhász az osztopáni bírónak boszúállásból történt 
s a pandúrokkal és a katonasággal való harcszerű agyon- 
lövéseken kívül a gyilkosságtól tartózkodott. Rablásai al
kalmával — a rablás ideje alatt — egyeseket megkötöz-

341



tetett, de nem kínozott meg s egyébként sem bántotta az 
illetőt. A rablás befejeztével a megkötözötteket a kötelék
ből eloldotta.

A durva erőszakoskodás, megfélemlíLés eszközét nem 
alkalmazta. Láttuk, hogy Csicsó pusztán milyen simán 
fosztotta ki az uradalm i ispánL. A rablás befejezte után 
Juhász figyelmeztette az uradalm i ispánt, hogy azonnal 
jelentse Csurgón, hogy ők raboltak, nehogy — úgymond — 
baja legyen.

E rablás után a csicsói Alsóerdőbe távoztak. Ez Csicsó 
m ajortól mintegy 20 percnyi távolságra esett. Ott leültek 
ebédelni. E rre  m ent Kohler Károly csicsói vadász. A 
rablók meglátván őt, Juhász András felhúzott fegyverrel 
elébe ment s ebédlő helyükre kísérte, hol a vadászt étellel 
s itallal megkínálták. Kohler ételüket nem fogadta el, 
borukból azonban egyet ivott. Kohlért 6—7 percig még 
ott tartották, a csicsói ispán puskáját azon üzenettel adták 
át: »Mondj a meg, hogy m áskor jobb ember legyen az 
ispán, ne legyen olyan goromba«. Az ecsenyi rablásnál 
m inden erőszakoskodástól tartózkodva, a készpénzt ma
gukhoz vették. Midőn a bankjegyek m ár zsebben voltak, 
Juhász egész kedélyesen odaszólt a háziasszonyhoz: »Van 
még más is, édes m am áink S egy kis rejlekből 5 darab 
aranyat vett még magának.

Juhász András Fischer István nildai földbirtokoshoz 
oly időben tért be, midőn építtetett. Fischer sejtve Juhász 
látogatásának célját, panaszkodott, hogy építkezése m iatt 
jelenleg 20 forintnál többet nem adhat, m ire Juhász azt 
felelte: »Nem kell nekem az ú r pénze, több van nekem, 
m int az úrnak, csak vacsorát adjon s szállítson bennünket 
kocsiján«. *)

Egyszer Visy tiszttartóval lalálkozott, aki őt szolgá
latából elbocsátotta. Juhász puskáját m agasra tartva, meg
állította. Visy megijedt s erszényét kivéve, Juhász felé 
tartotta, jelezve, hogy neki adja a benne levő pénzzel 
együtt, csak ne bántsa. Juhász odaszólt a tiszttartónak: 
»Nem kell a pénzed! Elismerem, hogy bűnös voltam, de 
harm adm agam m al várhatsz vacsorára.« Tényleg elmentek 
Visvhez, Juhász együtt vacsorázott hajdani tiszttartójával, 
melynek végeztével kezet fogva vele, békésen elváltak.2)

*1 Somogy 1868 júl. 7 iki számában. 
Kapoli A. közlése.
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Juhász Andrást általában belátó, méltányos, emberies 
gondolkodású s jószívű embernek tartották, különösen a 
nép irán t lelkében szunnyadó jóérzés egyes alkalm akkor 
ki-kicsillámlott. Innen ezen népszerűsége.

Juhász, ismerősei szerint, még csak káromkodó em
ber sem volt, ami pásztorem bernél, különösen abban az 
időben, érdemszámba ment. A legnagyobb károm kodása 
volt: »Azt az ántifaluját!« ')

Juhász családját nagyon szerette; betyár korában is, 
ha tehette, meglátogatta s feleségénél — állítólag — jelen
tékeny összegeket hagyott. Halála után özvegyénél ház
kutatást tarto tt a hatóság s a nála talált nagyobb összegű 
pénzt elvette. (Még élő, 81 éves vejeiPam uki János közlése.)

Juhász az általam és mások által is kikérdezett öreg 
emberek szerint magas, sudár termetű, »egyenes«, erős, 
szép, mosolygós beszédű ember volt. Dús fekete hajjal, 
kipödrött bajusszal s juhászos körszakállal. K orát 28—29 
évre gondolják. Annyi bizonyos, hogy fiatal ember volt. 
Fegyveréül dupla puska, 6 lövetű pisztoly szolgált. A 
nóta szerint:

Juhász Andris híres betyár,
Maga sétál Bán i pusztán;
Bőrtarisznya a nyakában,
Dupla pisztoly derekában.

Bátorsága, sőt vakmerősége közismert volt. Pandúrokkal, 
csendőrökkel, katonasággal s mindennem ű veszéllyel bát
ran szembe szállt.

Ezt a ró la szóló nóta is megörökíti:

Juhász Andris, jaj de bátor vitéz vagy!
Vitézséged, bátorságod jaj de nagy!

Juhász Andrást a somogyi származású jeles költő, 
Kozma Andor is tollára vette Posthnm us c. verskötetében, 
egv kedves balladával emlékezvén meg róla. Persze, köl
tői szabadsággal írva. Juhászt a zsandárok valahol Fájsz 
körül egy szép menyecskével tudják együtt s követelik

9 Ennek ellent mond a meggyilkolása alkalmával róla tanúskodó Laka
tos János karosfai gazda, kinek állítása szerint, mikor istállójában ütötte fel 
szállását, éktelenül káromkodott. Talán kiszinezte a dolgot, mivel Juhász agyon- 
verésében neki volt legnagyobb része s érdeke volt minél gyűlöltebb maga- 
tartásunak feltüntetni s ezzel magát menteni.
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a szobába való beeresztésüket, m ire válasz Juhásznak az 
ablakon át való rá juk  lövése. A kölcsönös lövöldözés 
közben az ajtó kirobban s ott egy alak esik össze, a 
Juhász babája, akire aztán Juhász ráborul. Az életben 
m arad t négy zsandár, miután Juhász puskáját m ár ki
lőtte. őt vasban elszállítják, hogy »tized nap innen érjen 
az akasztófára«.

A nyiresi csárda volt — m int m ár említettem is — 
Juhász Andrásnak a leggj^akoribb tartózkodási helye. E 
csárda főleg Juhász révén, a nótákba is bekerült:

A nyiresi csárda ajtó jaj de fényös,
Juhász András, ü ruzsin  Ferkó de ékös. 
Kisgyótai Juhász András legénye,
Druzsin Ferkó, Isién tudja, miféle.

Mint Juhásznak, akkor Nagybajomban élő állítólagos ked
vese, Beck Nani, x) aki híres volt betyáros viselkedéséről, 
beszélte, ő többször m ulatott Juhász Andrissal a nyiresi 
csárdában s látta, midőn jókedvében néha a baltáját 
az asztalba vágta. Valószínűleg ő mosta ki időnkint Ju 
hásznak a fehérneműjét. A nóta szerint:

Juhász Andris tizenhat szél gatyája, 
Elszennyezte a nyiresi csárdában;
Mosd k i babám ingem, gatyám fehérre,
Holnap megyek az alispán elejbe.'1)

Juhász a maga idejében igen elhirhedt s rettegett betyár 
volt, noha rémes dolgokat nem cselekedett. Kitervelt, több
nyire simán lefolyt s általában kíméletes rablásai dacára 
az úri emberek rettegtek tőle. Egyes falusi urak hetekre 
elmentek előle hazulról.

A pandúroktól nem félt; többször megütközött velük 
és semmire sem jutottak vele, ezért üldözésére s edfoga- 
tására  katonaságot hozattak Somogyba.

Juhász felesége, aki derék, szép asszony volt, Felső
bogát pusztáról a közeli Oszlopán községbe költözött há
rom  gyermekével együtt s ott Tallián Pál földbirtokos
hoz állott szolgálatba. Két fia m ár oly nagy volt, hogy *)

*) Tojásszedés volt a foglalkozása. Az összeszedett tojást bizonyos szá
zaléknyereség mellett tyukászoknak adta el.

2) Nagy József közlése, Kaposvár.
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az uraság félkommencióval cselédként alkalm azta őket. 
A fiúk csinosak, rokonszenvesek, leánytestvérük pedig fel
tűnően szép volt. J)

Időközben, férje halála után, Juhászné Horvát ne
vezetű béreshez ment férjhez, aki Osztopánban a Ring- 
családnál szolgált. Ennek elhúnyta u tán ismét férjhez 
ment egy kisbárapáti öregemberhez és ott halt meg.

Juhász András Rozália nevű leányát a ma is Kis
korpádon élő s ma m ár 82-ik évében járó  Pam uki György 
juhászbojtár vette nőül. 16 éves volt, am ikor szemet vetett 
rá, de azonnal nem vehette nőül, m ert 3 évre katonának 
kellett bevonulnia. Elbúcsúzáskor azt m ondotta neki P a
muki:

»Várgyá meg Rozi, mig a katonaságtól visszatérek, 
ha haza gyüvök, elveszlek.« Rozi megvárta s Pam uki 
elvette. Később Kaposváron a Körtönyei-dülőben 20 hold 
földel vásároltak s innen vonultak K iskorpádra. Pam uki 
György ma 10 holdon éldegél.

Három  fiuk s egy leányuk született s m int azt az 
öreg Pam uki büszkén kijelentette, mindegyik gyerekük 
egészséges, szép volt. A felesége pedig, aki később nagyon 
elhízott (120 kiló súlyú volt), »mindig olyan volt, m int 
a kinyílt rózsa«. Szívbaja keletkezett s a sárdi vásáron 
érte a rögtöni halál, 1931-ben, 60 éves k o ráb an .2)

Juhász Andrásnak mind a két fia hatalm as term etű, 
jóképű, nagyon jóravaló, tisztességes em ber volt. Az egyik, 
István, Kaposvárott a Korona-gyógyszertárban m int ko
csis, a másik, a József, a koroknyai pusztán m int gulyás 
szolgált. Ez utóbbit egy, a tőle özvegy anyját féltő legény 
kapával agyonverte. Mind a két Juhász-fiú családos volt, 
több gyermekkel megáldva.

Juhász Andrásnak a tesivéröccse a sántosi pusztán 
mezőőrként (csősz) szolgált. Ennek egyéniségéről annyit 
tudunk, hogy házsártos, veszekedő ember volt.

Juhász András egyenes leszármazottai, m int látjuk, 
eléggé elszaporodtak s mindegyik tagjáról csak jó t lehet 
ma is hallani, éppen úgy, m int m agáról Juhász Andrásról, 
akit a népnél fenm aradt szóhagyomány jó lelkű em ber
nek ta rt annyira, hogy ha ró la van szó, nem tudja meg-

*) Ring Vilmos közlése.
2) Pamuki György közlése.
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állni, hogy hozzá ne tegye: jó ember volt, a szegényeket 
nem b án to tta .1)

És m ire ju to tt egy véletlenül történt szerencsétlenség 
következtében ez a szép családú ember, tiszttartójának 
rideg, kíméletlen eljárása után: földönfutó betyár lett; 
s aki csendes, rendes m unkában élhette volna végig életét, 
állandóan üldözött vadként kellett bujkálnia, szép család
jától elszakadva, erdőkben, pusztákon, elhagyatott csár
dákban, hogy aztán utolján dísztelen halállal pusztuljon 
el, legszebb férfi korában. *)

*) Juhász András vejének, Pamuki Györgynek közlése, Kiskorpád.



Győri József.

Az utókor alig hallott róla. Somogynak nyugati, Zala 
megyének keleti szélén kóborolt. A m últ század végén, 
1872-ben találkozunk vele. H irtelen tűnt fel s gyorsan le 
is tűnt. Igen rövid pályafutása volt a betyáréletben.

Komárvárosi (Zala m.) illetőségű, bukott m olnár volt. 
Valami Kaszt Karolina nevű 28 éves m iháldi leányt akart 
feleségül venni, de az nem ment hozzá. Bukásán kívül 
talán emiatt való elkeseredése is hozzájárult, hogy betyár
életre adta magát.

Kaszt Karolina által való kikosarazása u tán nemso
kára disznólopás m iatt fogták el, de a pandúrok keze 
közül megszökött s azután, a hivatalos jelentés szerint, 
fegyveres csavargó lett.

Menedékhelye, m int Kovács János nagykanizsai szol
gabíró 1872. évben jelentette, Kós nevezetű erdős háza 
és a felügyelete alatt levő rézül a volt, azután Miháldon a 
káptalani birtok nőtlen birkása és a saját öccse, aki ugyan
ott kovács volt, továbbá ipa, aki Varászlón lakott.

Kaszt Karola jelentette fel a nagykanizsai szolgabíró
ságnál Győrinek és 5 fegyveres társának a m iháldi plé
bánosnál való megjelenését.

Egy ízben Győri a plébános udvarába hatolt, ahonnan 
egyedül az istállóba m ent s ott egy kis cédulára írt. Ezt 
a plébános kocsisának adta át, hogy azt ju ttassa Kaszt 
Karolának, aki valószínűleg a plébános alkalm azottja volt. 
E cédula a somogyi levéltár iratai között fekszik,-tartalm a: 
»Csak azt köszönheted b . . .  s, hogy előbb értél, m int mi, 
m ert ma akartam  levenni a bőrödet, de mi késtünk el, 
de azért csak várjál egy keveset, m ajd lesz. Nagyon tisz
telettel vagyok plébános ú r erányában, avval semmi ba
jom, m aradok neki igazi tisztelettel Győri.«

Ezen éjjel Győri a plébános kutyáját kútba dobta, 
Schwarcz m iháldi kocsmáros kutyáját pedig agyonlőtte, 
valószínűleg azért, m ert nagyon ugatósak voltak.

A plébános bérese szerint az öt megjelent közül négy 
kívülről, a szilvásban m aradt, akik m indnyájan fehér
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gatyában voltak. Győri nadrágot s dolm ányt viselt, kö
pönyeggel. Duplacsövű puska, 2 pisztoly és egy hosszú
fokú kés volt n á la .x)

Kovács János nagykanizsai szolgabíró nem sokára táv
iratilag jelentette, hogy »Csontos Károly, Zala megye fő- 
csendbiztosa, Győri József rablófőnököt, hajtás közben, 
a nagyvölgyi rezulában, fogláraival fellelte s 4 lövés által 
találtán elfogatott. Jelenleg a kom árvárosi foglár laktanya 
börtönében ápolás alatt van. Sebei halálosak.«

Nem sokára rá  Simon Gyula csurgói szolgabíró táv
iratilag jelentette, hogy Győri József 1872. év július hó 
1-én a délutáni órákban meghalt.

Győri egy évig sem űzhette rablásait; gyorsan ra jta  
vesztett: életével lakolt.

Hogy kik voltak társai, annak nincs nyoma.

2369—1872. sz.
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Séta Pista.

Családi vezetékneve: Kis, mások szerint Kránicz. *} 
Egy még most is élő »legényének« vagyis betyártársának  
állítása szerint pedig igazi neve Hatos István volt. Téve
dés. Ha ezen utóbbi nevet viselte is, az valószínűleg 
ragadvány név volt, s nem az igazi.

Egyesek szerint a Szigetvár szomszédságában fekvő 
Hóból, mások állítása szerint Fájsz községben született, 
1842-ik évben. Gulyás vagy kanász volt, a nép fantáziája 
szerint azonban valahol jegyzői állást töltött be, de adó- 
pénzt sikkasztván, megszökött; beállott betyárnak.

Nagy Sándor vizsgálóbíró által 1877-ben felvett le
írás szerint Séta Pista középtermetűnél valamivel m aga
sabb, kerekded, szép barna piros arccal. H aja gesztenye 
színű hátul gyapjas. Szeme kökény sötét szép színű, sza
bályos orral és szájjal. Gesztenye színű bajusza feltűnően 
szép és nagy. Álián k i volt borotválva, nyaka alatt és 
körül barna »pakompárt« szabályos ajakkal. Bajuszát 
olyanra szokta kipödörni, m int a kos szarva, s lefelé. 
A személyleírásánál e bajusza is le volt rajzolva. Ha 
bajusza nincs kipödörve, akkor feltűnően leálló, kifésült, 
szép, hosszú.

Midőn a személyleírása történt, Séta P ista 35. évét 
járta  s feleséges ember volt. R uházatát m ásutt ism er
tettem.

Rablásait disznólopásokkal kezdte. A kaposvári kir. 
törvényszéknek 1877-ben a megyéhez intézett megkere
sése szerint »Séta Pista és Barna Jóska kujtorgók 6 drb 
sertést hajtottak Szabó István kisbőszéni kanászhoz, ezek 
közül hárm at egy bőszéni ember vett meg, aki ismét 
eladott belőle kettőt.«

Már korábban is hírhedtté  vált az urak  m egrablása 
révén. A' németladi plébánost, Krizsanics József kutasi 
birtokost az ő bandája fosztotta ki. B aranyában számos

*) Vámos Vendel közlése.
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rablást vitt véghez s e megyében ép úgy ismerték nevét, 
mini Somogybán.

Séta Pista.

A még ma is élő, Séta Pista bandájához tartozott 
öreg ember, betyár álnevén Fábián Pista (Mustos János) 
m ondotta el nekem, hogy midőn ő véletlenül bclesodró-
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dőli a betyáréletbe, m indjárt a kányái (Tolna m.) uraság
hoz állítottak be pénzért. Őt küldték be s midőn bemu
tatta magát és hogy Séta Pista megbízatásából jelent 
meg, az uraság minden ellentmondás nélkül teljesítette 
kívánságát: kenyeret, szalonnát és egy bankót nyújtott 
át neki. Ezután a kányái kocsmában m ulattak hajnalig.

Fábián Pista (Mustos János).

Innen, Fábián Pista elmondása szerint, különböző 
irányba vették útjukat. Elkalandoztak Belsősomogyon át 
a Dráváig, keletre pedig a Mecsek hegység vidékén Ma- 
docsa községig. A Mecsek hegység jó nagy részét be jár
ták. Persze m áskor a baranyamegyei Orm ányságban is 
barangoltak, m ert — mint Kiss Géza, az Ormányság le-
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írója — em líti,1) Patkó Pistán kívül Séta Pisla volt arra 
a legendás »já rkáló* .2)

Somogy megye déli részén, Szabás községben való 
tartózkodásukról a pandúrok értesülvén, ott Séta bandá
jából többet elfogtak. Maga Séta Pista néhány társával 
elmenekült, Fábián Pista is, aki ezen adatokat szolgál
tatta, s aki csak fél évig já rká lt a betyárbandával, azután 
ezen eset u tán Szabadkán beállt huszárnak.

Fábián elmondása szerint rablásuknál füttyszó je
lezte társaiknak, hol nincs baj. Séta Pista maga nem 
m indenkor m ent társaival rabolni, ő csak egy bizonyos 
helyen várta  társait. A rabolt pénzt olvasatlanul vette át 
s olvasatlanul adott mindegyiknek pénzt vásárlásra, mo
sásra stb. A vacsorát Séta fizette; a pénzt nem kímélte, 
azt ta rto tta : m ajd lesz helyette.

A kocsmában hajnalig szoktak tartózkodni, azután 
erdőbe vonultak, ahol m ár rendesen egy akó bor várta 
őket, melyet valamelyik szőlőbeli pincében vettek. Néha 
urasági pincébe törtek be s egy kisebb hordó bort le- 
gurgattak az erdőbe s ott itták meg.

H úst kanászbojtárral hozattak s azt rendesen nyár
son sütötték, néha bográcsban főzték meg.

Az erdőben valami iszalaggal benőtt mélyedésbe, »víz- 
hordásba«, a Mecsek hegységben sziklaüregekbe vonultak, 
ahol m aguknak fedezéket is készítettek. Tartózkodási he
lyükön rendesen tűz mellett pihentek. Séta Pista és tá r
sainak garázdálkodása m iatt rendeltek el Somogy és Zala 
megyékben a rögtönítélő bíróság felállítását.s)

Séta P ista a nép között nagy hírben állt. Népszerű
sége vetekedett Juhász Andráséval. Nevét a nép versbe, 
nótába foglalta nemcsak Somogybán, hanem  Baranyában 
is. A róla szóló néhány igen kedves nótát m ásutt m utatjuk 
be. Itt csak az alábbiakat közöljük:

Séta Pista tizenhat szél gatyája,
Megakadt a cserfa csalit ágába.
Cserfa csalit ereszd el a gatyámat,
Mert elfognak a somogyi zsandárok.

*) Kiss G. : Ormányság 75. 1.
a) Kiss G Séta Pistáról tévesen írja azt, hogy előbb élt Patkó Pistánál. 

Hiteles okmányok szerint Patkó 1862-ben halt meg, Séta Pista pedig 1877-ben 
lőtte agyon magát a Branyevinán iHorvát-SzIavonország) a majorban.

3) Pécsi kir. törvényszék 2537—1877. sz.
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Cserfa csalit ereszd el a gatyámat,
Ur vagy-e, vagy polgár vagy-e, leváglak.

Ennek változata is élt a nép ajkán, mely így végződik:

Csipke bokor ereszd el a gatyámat,
Hadd öleljem meg a kedves babámat.

D rávavinya1) egy magány ősi puszta,
Abban mulat Séta s három társa.
Séta Pista meg ne idd az altatói,
Kovács pandúr m ert rád zárja az ajtót.
Megállj pandúr, m iért lőtted el a kezem,
Mivel fogom a drótcsövű fegyverem .2)

E vers Séta m egostromlását írja  a branyevinai m ajorban.
Séta Pistát a nép jószívű, igazságos embernek tartotta. 

Mint a m ár említett Fábián Pista nekem elmondotta, Séta 
mindig figyelmeztette társait, hogy megölni senkit sem 
szabad. Rablásait a legenyhébb, néhol barátságos módon 
hajtotta végre. Pl: egyszer megjelent gróf Forgách Béla 
felsőbüi földbirtokos kastélyában  s a gróftól pénzt kért. 
A gróf. tudván kivel van dolga, kérését m inden ellenmon
dás nélkül teljesítette, sőt azonfelül étellel és itallal is 
megkínálta. Séta egész otthonosan m akrap ipára  gyújtott 
s úgy feszelgett az előkelő helyen. A gróf le is fényké
pezte Sétát s a képet előszobájában helyezte el. (Elsnitz 
Albert közlése Pam uki György elmondása után.)

Az utasokat nem fosztogatta, a szegény em bert soha 
nem bántotta. Csak a vagyonosokat sarcolta meg. Embe- 
ries viselkedése — természetesen — nagy hatással volt 
társaira is.

Egy ízben, midőn egy szegény em bert rossz, legyen
gült gebével látott szántani, a faluban egy p ár jó lovat 
vett neki helyette.

Betyárkodása mintegy két évre terjedt. Első nagyobb 
rablása 1876-ban történt. Némelladon  a plébánosnál és 
1877. évi m ájus hó 6-án lő tte . agyon magát,amely eset 
körülményeit m ár leírtam.

Séta Pista közismert társai voltak Somogybán az aláb- 
biak: Máté Jóska, Esze Ferkó, Böröcz Pali, Tálos Sándor, * *

*) Branyevina.
*J Dr Berze Nagy János : Baranyai magyar néphagyományok 309. L

23
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Fábián Pista, Gyurkovics Lázó, Tóth Pista, Lacza Já
nos, Sótonyi. Ez utóbbi három  főleg Baranyában és Szla
vóniában já r t  a bandával; Gyurkovics Lázó pedig csak 
Baranyában. Ez utóbbi személyét külön ismertetjük.

Női tagjai voltak Séta bandájának Somogybán: Bödő 
Böske, akinek személyével szintén külön foglalkozunk és 
Dombi Bari (Borbála) Baranyában és Szlavóniában. Esze 
Ferkóval, m int kedvesével já rt egy Atyimon Persza szerb 
eredetű nő.
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Gyurkovics Lázó.

Mint m ár Séta Pista s bandájának viselt dolgainál 
említettük, Séta baranyai kirándulásai alkalmával egyik 
leghíresebb s egyúttal leggonoszabb, legrettegettebb híve 
és rablótársa Gyurkovics Lázó volt. Hogy mely község
ben született, a róla szóló hivatalos iratok nem említik, 
az sincs megjelölve, hogy milyen nemzetiségű volt. Egé
szen biztosra vehetjük, hogy szerb. Előélete, ruházata, 
s elkövetett lopásai, rablásai és egyéb tetteihez fűződő 
események egyes részletei révén erre lehet következtetni.

A baranyai járás szolgabírájának az alispánhoz inté
zett okmányokból s általánosan elterjedt közbeszédből 
merített 793/1877. sz. jelentése sze rin t1) Gyurkovics Lázó 
Daróczon és Kopácson (Baranya m.), m int községi csikós 
kezdte pályáját és 10 éven át ritkán  m últ el esztendő, 
hogy ló- és disznólopásért be ne fogták volna.

Daróczon évenkint mintegy 25 lólopás történt s a 
gyanú mindig Lázóra, m int ahogy a nép őt közönségesen 
nevezte, esett.

Vakmerőségét növelte az, hogy többszörös elfogatása 
után. rövid idő múlva ú jra  és ú jra  kiszabadult. Dicseke
dett is, hogy ő nem ta rt az üldözéstől, ha elfogják, pén
zért csakham ar ki fog szabadulni. Tényleg így is történt. 
A nép tapasztalván, hogy Lázó csakugyan ú jra  és ú jra  
visszatért, s hogy mindig vakm erőbben űzi tolvaj lásait, 
bosszújától félve, kénytelen-kelletlen szemet húnyt garáz
dálkodásain s nem m erte feljelenteni, sőt azt sem m erte 
a hatóságnak elárulni, hogy falujában, vagy vidéken ta r
tózkodik.

Boli József, volt daróczi bíró, egyszer valami csínyért 
1873-ban feljelentette, m ind járt rá  200 kereszt gabonáját 
felgyújtották s ezután reá m ásnap este udvarából m in
den disznaját elhajtották.

Zomborban Kopácsi Peti Istvántól ellopott disznók 
miatt Pécsre kísérték. 6 hét múlva m ár kiszabadult. Uj-

*) Baranya m. levéltára 2339—1877. sz.
23*
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verbászon lólopás gyanúja m iatt elfogták, de a községi 
börtönből megszökött.

1875-ben Eszéken  elfogták s különböző helyekre (D ár
dára, Pécsre, Kulára) kísérték. A kulai járásbíróságnak 
adták át. A járásbíróság börtönéből megszökött s azután 
bujdosott Darócz, Kopács, Keő, Herecgsszőllős, Dályok 
s Szép baranyam egyei községek határában. Búvóhelyei 
Vörösmart, Eszék, Zombor, Nemesmilitics községek vol
tak. Messzeágazó összeköttetéseiről az a h ír járta, hogy 
még Budapesten is voltak ismerősei, akiknek lopott lo
vakat szállított.

Működésének központja, úgy látszik, Eszék volt; on
nan csapott ki egyes vidékekre, valószínűleg Somogyba 
is. A környékbeli ló- és disznóíopásoknál mindig Lázót 
vették gyanúba.

Közbeszéd szerint Lázó oly vakmerő volt, hogy előre 
eldicsekedett, kinek fogja a lovait elhajtani; sokan pénzt 
adtak neki, hogy lovaikat megtarthassák.

Ha pénzt akart, az illetőknél fegyveresen jelent meg 
s ezen szavakkal: Bátyám, adjon ennyi vagy annyi forin
tot. A követelt összeget m inden fenyegetés nélkül meg
kapta.

Buchwald kopácsi kereskedő boltjába bemen ve, ott 
selyemkendők között válogatott, előre megmondva, hogy 
ne m erjenek érte pénzt kérni. A kereskedő leányát azon
ban nagyon kellemetlenül érintette, hogy valaki ingyen 
vásároljon boltjukban, sürgette a portéka árát. E rre  Lázó 
revolvert szegezett a leánynak s károm kodások között 
fenyegette, hogy megöli, m ire a leány halálra  ijedve* 
elfutott.

Revolverének hatását fennen hirdette, hogy a népet 
megfélemlítve, közöttük szabadon, büntetlenül járhasson 
s hogy a nép abban a tudatban legyen: hiába fogják el, 
úgyis kiszabadul. Ezzel elérte azt, hogy senki sem m ert 
a nép közül hozzá nyúlni, sem feljelenteni a hatósághoz. 
Később kiderült, hogy biztos járáskelését az a körülmény 
is elősegítette, hogy Kopács községben sok disznókeres
kedő lakott, akiknek ő szállította a lopott, olcsó disznókat. 
Kopácsiakra szólt az a nép közt elterjedt közmondás, 
hogy: »Több a gyüvedelem (jövedelem), m int a kereset«. 
A »gyüvedelem« a meg nem engedett úton való gyarapo
dásra vonatkozott.
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Lázó apja, aki, m ini m ondják, jóravaló ember volt, 
halála előtt házikertjét leányára Íratta. Midőn, apja halá
lakor Lázó ezt megtudta, megjelent a ravatalos szobában, 
s apját szidalmak és károm kodások között a ravatalró l 
le akarta rán tani és megkorbácsolni. Csak anyjának és 
nővérének rim ánkodására sikerült Lázót ettől az iszonyú, 
elvetemült eljárástól v isszatartan i.1)

Lázót gyanúsították Szűcs Andor daróci lakos agyon- 
lövetésével. Szűcs István daróci lakost pedig bebizonyí- 
tottan ő lőtte le.

Több helyütt Séta Pista, a látszólagos vezére is együtt 
volt Lázóval, Máté Jóska s Esze Ferkó társaságában. 
Séta Pistának s társainak egy Boli János nevű ember 
volt az orgazdájuk.

Midőn Lázó búvóhelyét Keő községben kutatták, az 
egyik házba való benyomulásuk alkalmával Dimics Szávó 
pandúrt vagy Lázó, vagy társainak  valamelyike lőtte 
agyon. Ezen eset után 10 pandúr üldözte.2)

Lázó főrejtegetői elfogatásuk előtt Borbás Ferenc és 
Sándor András daróci lakosok bűntársai voltak. Ez a 
két ember a nép előtt még rettegettebb volt magánál 
Lázónál is, m ert nagyon kegyetleneknek tarto tták  őket.

Lázó társaival, akiket testvéreinek, kom áinak szólí
tott, magyarul beszélt.

Lázó lehajtott gallérral, rácos fekete kabátban járt. 
Személyleírásának nem m aradt nyoma.

Hogy Lázót mikor, hol fogták el véglegesen, s tettei
ért elérte-e méltó büntetése, nem tudjuk.

M Baranyavári járás szolgabirájának 793—1877. sz. jelentése az alispán
hoz 2329—1877. sz.

*) Baranya m. levéltára 2184—1877. sz.
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Oroszlán Pali.

Városlődön (Veszprém m.) született, róm. kát. val- 
lású, nőtlen volt. Foglalkozása: juhászbojtár. Középter
metű, intelligens, magas homlokkal, mely fölött rövid, 
szőke haját felfelé fésülte.

Börtöntől megviselt sápadt arca értelmes, sőt szel
lemesnek látszott. Állán gyér és rövid kis szakáll, ugyan
ilyen bajusszal. Fogai szép fehérek. Folyékonyan beszélt.

1872-ik évben, 23 éves korában m ár fegyházba ke
rült és pedig rablás és gyilkosság miatt. Ezért a törvény
szék halálra ítélte, de királyi kegyelem büntetését 20 évi 
súlyos börtönre változtatta, melyből 15 évet Illaván ki is 
töltött.

A börtönben mindig tanult, művelte magát, hegedülni 
is megtanult. F o rrt az agya, hogy ha m ajd kiszabadul, 
— m int m ondotta — hát em ber legyen belőle. Még k ar
mesterként is szerepelt társai között. Ha a sors valamely, 
neki tetsző pályára viszi, sebes eszével bizonyára előre 
tör. Szóval: Oroszlán Pali bizony nem zsivány kinézésű) 
ember volt. Még beszéde is lágy, vékonyan csengő volt. 1

Mivel a fegyházban jól viselte magát, feltételes sza
badságra akarták bocsátani, ezért a k ishartai közvetítő 
intézetbe küldték, innen azonban, m int m ár jeleztük, tá r
saival 1887. évi július hó 31-én megszökött.

K ishartáról — állítása szerint — azért szökött meg, 
mert, habár fáradhatatlanul dolgozott, mégis akkora te r
het raktak rá, hogy leroskadt volna a m unkában.

Oroszlán Pali Illaváról K ishartára való kerülése s 
onnan megszökésekor 38 éves volt.

Megszökése u tán Somogybán a m ár felsorolt rab lá
sokat követte el társaival, sűrű egymásutánban. Mind
össze 7 hét alatt (1887. augusztus 8-tól szeptember 18-ig)

Oroszlán Pali K ishartáról vele együtt megszökött két 
társával, Renkó Kálmánnal és Szántó Istvánnal, m inden 
valószínűség szerint Tolna megyén át ju to tt Zalába, majd *)

*) Somogy 1889. február 19.
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Somogyba, ahol 7 hét alatt nagy területei kalandoztak be. 
Nevezetesen, Zalában: Rédicset, Dusnokot, Nagijrécsét, 
Szentjakabot, Somogybán: Gyékényest, Berzencét, Meré
n y it, Vízvári pusztát, Vörsöt, Miháldot, Szőkedencset s 
visszakanyarodtak Zalaszentjakabon s Nagyrécsén át Fe
nékpusztára.

Gyorsan mozogtak. 1887. évi szeptember 15-én Dus- 
nokon s ugyané hónap 20-án m ár a Keszthely melletti 
Fenékpusztán voltak. Valószínűleg kocsin járlak. Fenék
pusztán a gulyaálláshoz mentek s az ottani gulyások, 
parancsukra, egyszer egyik, m áskor másik a jó távol 
eső. m agánosán álló csárdából húst és bort hozott szá
m ukra. A négy gulyás: Szemes János, Takács Borka Ist
ván, Győríi József, Győri Ferenc.

A betyárok parancsáit teljesíteni kellett, m ert kijelen
tették, hogy ezt a szót: »nem«, sohasem akarják hallani, 
mivel akkor baj lesz.

Azon egyént, akit valahova elküldték, Szántó István 
betyár 80—100 lépésnyire fegyveresen követte.

A kocsmárost, Kohn Vilmost magukhoz rendelték, 
azon üzenettel, hogyha nem megy ki hozzájuk, golyót kap.

Fenékpusztán két napig tartózkodtak, onnan Spaczer 
Simonnal kocsin máshová vitették magukat, hogy hová, 
nem tudni.

Hogy Oroszlán Palit hol, m ikor s milyen körülm é
nyek között fogták el, a rra  nézve adataink nincsenek. 
Annyit az egyes iratok között talált rövid közlések után 
meg lehetett állapítani, hogy Oroszlánékat állandóan 80— 
100 csendőr üldözte, tehát valóságos hajtóvadászat volt 
ellenük. Valahol Oroszlánt s bandáját a csendőrség (való
színűleg Baksay, keszthelyi csendőrbiztos vezetésével) el
fogták. Ezután a veszprémi vizsgálóbírónál találjuk Orosz
lán Palit. Hogy m iért került oda, m ikor a régi tetteiért 
m ár 19 évig íegyházban sínylődött, az újabb rablásait 
pedig Zalában és Somogybán követte el, nem tudjuk.

Veszprémben a vizsgálóbíró előtt Oroszlán Pál töre
delmesen bevallotta bűneit. Már ott feltűnt, hogy szépen 
ír s vallomása folyékony, beszédje választékos.

Veszprémből két fegyveres őr kísérte Oroszlánt vona
ton K aposvárra. Oroszlán a vizsgálóbírótól szép beszéd
ben búcsúzott el. E lindulásakor pedig Németh Lász^Tog- 
házfelügyelőhöz a következő szavakat intézte: »Fogadja 
hálás köszönetemet azon emberies bánásm ódért, melyben



engem ittlétem alatt részesített, m ert itt nem úgy bántak 
veiem. mint rabbal, hanem  m int emberrel. Isten vele!*1)

Midőn kérdezték tőle, hogy részt velt-e a somogyi 
rablásokban, igennel válaszolt s hogy ő volt-e a banda 
vezére, azt válaszolta: »Nem, uram ! itt nem ismertem a 
viszonyokat*; tehát somogyi ember vezette őket. Ezt a 
kijelentését azonban nem szabad szószerint venni, m ert 
noha több ízben csak »bünsegédi« minőségben szerepelt, 
de az esze, a lelke a bandának ő volt.

Társai egymás között csak Lekszinek nevezték.
Kaposváron a bíróság Oroszlánt s társait: M árton 

Vendelt, Nagy Józsefet, Mandli Józsefet, Redner Ferencet 
s 22 olyan egyént, kik kóborlásukban összeköttetésben 
álltak velük, ételt, italt adtak, ruhá t varrtak  nekik stb. 
vád alá helyezett.

A tárgyalás 1889 év február 18—22-én, tehát 5 napon 
át tartott. Oroszlán Palit Rimanóczy Ferenc védte; kívüle 
még 7 védő szerepelt. l 2) A tárgyalás a vármegyeháza hátsó 
épületének 2-ik emeletén volt, (hol most a múzeum van 
elhelyezve).

Aligha volt valaha Kaposvárott egy bűnügyi tárgya
lás, mely irán t oly nagy érdeklődést tanúsított volna a 
közönség s melyen oly tömegesen jelentek volna meg, 
mint ennél. Nemcsak a tárgyalóterem , hanem  a mellék- 
helyiségek s a folyosók is tömve voltak emberekkel. Az 
ítélet kihirdetésekor szuronyos őröket kellett a terem aj
taja elé állítani, m ert a helyiség valóságos ostrom nak 
volt k itéve;3)* legkülönösebb volt azonban a közönség 
érzelmeinek nyilvánulása, mely a végtárgyalás egész folya
mán különös vonzalmat, szeretetet m utatott, majdnem 
bűnbocsánatot adott volna Oroszlán Pálnak.

Oroszlán Pál öt rablás, egy gyilkosság és egy szán
dékos emberölés m iatt volt vád alá helyezve. Reismerte, 
hogy Hock Fülöpöt, Drucker János, Boskovics Mátyás 
és Mauthner Albert berzencei lakosokat kirabolta, Poko  
mándy Mihály rédicsi plébánosnál rabolt, Unger Hermán  
gyékényesi kereskedőnél, m int bűnsegéd, Vizlendvay Sán
dor dusnoki lakosnál m int zsaroló szerepelt.

l) Somogy 1887. nov. 8. sz.
°) Ezek : Dr Matisz Dezső, dr Rózsa Ernő, Vörös János, dr Haidekker 

Károly, dr Berger Soma, dr Barna Lajos és dr Kovács József (1889. február 
hó 23 Ítélet.)

3) Psik Lajos kir. ügyész jelentése a kir. főügyésznek 1938 — 1888. k. u. sz.
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Nyugalommal állta a szembesítéseket, hatásosan vé
dekezett s több esetben a vallomásoknál habozókkal — 
különösen személyazonossági kérdésekben — beismeré
sekben ő volt segítségükre.

A vádként szereplő gyilkosságot s egy bűnt nem 
ism ert el.

Feltűnő hidegvérrel, nyíltsággal vallott be m indent 
s feleleteivel, megjegyzéseivel sok bám ulót szerzett m agá
nak s a főfigyelem folyton reá irányult. Oroszlán Pál h an 
goztatta egyes kérdéseknél, hogy soha em bert nem ölt, 
kezét embervérrel soha nem mocskolta be.

A tanuk egybehangzó vallomása szerint is minden 
kirablottól csak pénzt és értéket követelt s m inden eset
ben kijelentette, hogy »életük nem kell«.

Meglepő episodja volt a végtárgyalásnak, midőn 
Oroszlán Pál szónoki hévvel, izgatott, de korrekt taglej
tések kíséretében kérte a törvényszéket, hogy Baksay 
csendőrhadnagyot, kinek az ő bandája kézrekerítésében 
rendkívül nagy érdeme volt, szólítsa el a tanukkal szem
ben elfoglalt ülőhelyéről, m ert onnan irányadó szempil
lantásaival a tanukra befolyást gyakorol. Mire Baksay 
— nem várva be a törvényszék felhívását — elhagyta 
helyét.

Fölötte érdekes volt Oroszlán Pál felfogására való 
érvelése, mellyel a bíró azon kérdésére, hogy a gyilkos
ság fogalmához az emberélet kioltásán felül mi kíván
tatik, könnyen vágta oda: az előre megfontolt szándék.*)

Oroszlán Pál tudott gavallér is lenni. Midőn Hock 
Fülöpnek —németül! — azt mondja, hogy életét 200
forinttal megválthatja, ugyanakkor leányaitól, Hock Pepi
től és Tintitől — m int ezek vallották — emlékül selyem- 
kendőt kért.

Oroszlán a rablásoknál többször társait küldte be 
az áldozathoz, ő maga künn őrt állt.

Négy napi tárgyalás u tán a végindítvány előadása 
s megokolása, a védelem, válasz s viszonválasz egész na
pot vett igénybe s este 7 óráig tartott.

Oroszlán Palira  a kir. törvényszék ezúttal újabb bün
tetést nem állapított meg, hanem  a felsorolt cselekménye
ket a vádlottra nézve m ár Zala megye fennállott törvény
székének 449/1869. sz. jogérvényes ítélete folytán a halál-

l )  Somogy 1889. febr. 19. szám.
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büntetés helyett királyi kegyelem ú tján  kiszabott 20 évi 
súlyos büntetésnek az 1887. évi július hó 31-én a vádlott 
megszökése által félbeszakított hátralévő 3 év, 5 hónap és 
24 napi tartam a az újabban eltöltött vizsgálati fogság 
beszámítása nélkül az ítélet jogerőre emelkedésétől fog 
számíttatni és hogy ezen büntetésből még hátralévő idő, 
mint fegyházbüntetés lesz k itö ltendő.1)

Az ítéletben Oroszlán Pál megnyugodott s beszédet 
tartott; megköszönte a nagy érdeklődést (!), részvétet, 
a kir. törvényszéknek nagyon is kegyes ítéletét, milyet 
ő maga sem m ert rem ényieni.2)

A kir. ügyész az ítéletet megfellebbezte. A kir. tábla 
a törvényszék álláspontját foglalta el, a kir. Cúria azon
ban másként határozott. Abból indulva ki ugyanis, hogy 
a vádlott Oroszlán Pál szökése következtében, önként sza
kította meg előbbi büntetését, az ezután elkövetkezett újabb 
bűntettek m iatt újabb 15 évi fegyházra ítélte.

Hogy azután Oroszlán Pál ezen újabb rabságát végig 
szenvedte-e, meghalt-e a fegyházban, avagy onnan kisza
badulva, miként élte le napjait, adataink nincsenek.

Oroszlán Palit és társait, külső megjelenésük után 
senki sem nézte volna betyároknak és azért, ahol meg- 

- jelentek s parancsolólag léptek fel, az embereket meg
tévesztették. öltözetük uras volt. Mint a vizsgálati iratokból 
kitűnik, aranyóráik, aranyláncaik voltak s újjaikon arany
gyűrűket hordtak. Persze, ezek mind rablásból eredtek.

*  * *  *
*

Oroszlán Palinak hozzá ragaszkodó társa, Márton 
Vendel m ár messze esett vezére férfias egyéniségétől, 
őszinteségétől. 34 éves, r. k., nőtlen pogányszentpéteri la
kos volt. Középtermetű, kiálló pofacsontú, szűk mellű 
ember, aki úgy nézett ki, m int valami tigris, amellyel 
csak vaskalitkában tanácsos találkozni. Arcán ott ült a 
gonoszság m inden jele. Lopás és emberölés bűntettének 
kísérlete m iatt m ár 3 évi fegyházra volt ítélve.

Dacára annak, hogy Oroszlán Pali őt osztozó társá
nak vallotta s a tanuk is ellene vallottak, mereven taga
dott még akkor is, m időn a banda által meggyilkolt Rácz

1) Oroszlán Pali tehát voltaképpen semmi büntetést sem kapott, amiatt 
az a közönség, amely annyi rokonszenvet mutatott a vádlott iránt, most elé
gedetlen volt az ítélettel, mert ösztönös jogérzetével nem tudta összeegyeztetni, 
hogy Oroszlán újabb bűneit nem számították be.

*) Somogy 1889. febr. 19. szám.
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József óráját, melyet nála találtak, két tanuzó erdőőr 
Ráczénak vallotta. 4 évi fegyházat kapott.

Renkó Kálmán  állítólag Rózsa Sándor bandájában is 
volt s 60 éves kora dacára Oroszlán mellett is betyáros- 
kodott. Együtt szökött meg vele a kishartai közvetítő 
intézetből, annak hű társává szegődött rablásainál is. Ríró- 
ság elé m ár nem került, m ert a banda elfogása alkalm á
val a csendőrség agyonlőtte.

Hű társa  volt Oroszlánnak a szintén vele megszökött 
Szántó István  is. Miután Oroszlánnal együtt a bíróságnál 
nem szerepelt, vagy elmenekült a többiek elfogásánál, 
vagy a csendőrök agyonlőtték. Az is lehet, hogy a ban
dából a kaposvári k irándulásra kivált néhány betyár közt 
ő volt egyike azoknak, akiket a rendőrség agyonlőtt.

Oroszlán Palinak bíróság elé kerülésekor mindazo
kat, akik bandájával alkalomszerűleg raboltak, orgazdáik 
voltak, vagy bárm ely alakban velük érintkeztek, a bíróság 
szintén kérdőre vonta. Ryen 22 volt.

Velük rabolt Mandli József 22 éves juhászbojtár, aki 
3 évi fegyházat kapott, Rédner Ferenc 40 körüli nős, 
gyermekes rédicsi kanász, aki az ottani plébános, Poko- 
mándy kirablását tanácsolta. Feleségével a rablóknak ebé
det készíttetett, azt az erdőre — ahol Oroszlánék tanyáz
tak — kivitette s egész nap a rablókkal tartózkodott, a 
rablásban résztvett s ennek fejében a rablott pénzből 
10 forint jutalm at kapott. A végtárgyaláson tetteinek em
lítésekor több ízben sírva fakadt.

Két évi fegyházra ítélték. *
Szalavári János 28 éves, 3 pár csizmát készített a rab 

lóknak. Az erdőszélre m ent ki m értéket venni. Mint bűn
pártoló, 6 hónapi fegyházat kapott.

Varga Vendel 44 éves erdős és juhász-számadó a víz
vári pusztán, m ert a rablók reggeltől estig az ő tanyáján 
tartózkodtak s Renkóval csizm avásárlásra ment Szentba- 
lázsra, ott Renkót bátyjának adta ki s onnan visszatérve, 
őt éjjeli szálláson látta, bűnpárto lásért egy havi fogház
zal büntette a törvényszék.

Koplár Ferenc m iháldi földműves, am ikor a csend
őrök Oroszlánt és bandáját üldözték, egyik épülete padlá
sán kora hajnaltól estig rejtegette őket s az est beálltá
val egész éjjelen át saját pincéjében lakm ározolt velük. 
Ezért 2 évi börtönt kapott. Koplárnál 32 drb álkulcsot 
találtak.
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Vád alá kerültek még, de felmentést nyertek: Balogh 
Pál és Kirchenknopf Károly, akik a rablóknak fegyvere
ket adtak el; de az erdőben sétálván, nem gondolták, 
hogy rablókkal van dolguk. Holpert Im re  Unger kirablá
sából eredő tárgyakat adott kézre; Ratalics István, aki 
Szalavári csizmadiát a rablókhoz vezette; Arany Im re  és 
Sokler János, akik a rablók részére a faluba húsért és 
és borért mentek s velük ettek; Antics György és Raffai 
Vince, akik a rablóknak bort adtak, illetőleg vittek; Red- 
ner Ferencné, aki ebédet készített a rablóknak a rédicsi 
rabláskor. Özv. Kotnyekné  azért került m int gyanúsított 
a bíróság elé, m ert M árton Vendel rablónak a szeretője 
volt.
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Betyárok közé keveredett nők.

A betyárok nagyrésze, még ha nősek s családosak 
voltak is, jártukban-keltükben jóbarátságot kerestek egyes 
nőszemélyekkel, ami aztán a legtöbbnél szorosabb viszony- 
nyá fejlődött. Némelyik nős betyár, ha gyermeke nem 
volt, magával vitte a feleségét is rablásra. A legtöbb be
tyárrá  fölcsapott ember elhagyta faluját, pusztáját, csa
ládját, közeli rokonait s igen ritkán nézett haza, m ert 
távoleső területeken kószált. Veszélyes is lett volna haza
haza térni, m ert ott állandóan leselkedő veszedelem fe
nyegette. Azért a legritkább esetben látogatta meg régi 
otthonát s családját.

Igen sokat, ha  nőtlen volt, nem is kötötte semmi 
kegyelet, emlék születési vagy lakóhelyéhez, m ert a leg
többnek előbbi foglalkozása pásztorság volt, a pásztor 
pedig helyét változtatni szokta. Egyszer itt, m ásszor ott 
szolgált. Nem melegedett meg egy helyen sem, nem kötötte 
elválhatatlan emlék egyikhez sem s így nem kívánkozott 
hajdani lakóhelyére.

Ily körülmények között könnyen ism erkedett meg 
valamelyik'* nőszeméllyel, akibe csavargásai közben bele
botlott: egy-egy csárdabeli szolgálóval, m agánosán álló 
leányasszonnyal, valamelyik u rá t nem szerető, tőle elhide- 
gült asszonnyal, vagy szabadon élő, kalandozásra h a j
landó céda nővel, sőt esetleg betyárpajtásának nővérével.

Többen bizonyos kényszerhelyzetből jutottak köze* 
lebbi viszonyba a betyárokkal. Ezek közé szám íthatjuk 
a pusztai, erdei magános csárdák csárdásnéit, kocsmáros- 
néit, akiknek csárdáiban a betyárok gyakran m ulatoztak s 
talán orgazdái minőségben is "szerepeltek. Egyébként m in
den nő, aki betyárral kötött barátságot, egyúttal ,többé- 
kevésbbé orgazda-számba ment, m ert hisz rabolt, lopott 
dolgokból fogadott el mindenféle ajándékot.

Akadtak a nők között olyanok, akik aztán oly mélyre 
jutottak betyárkedveseikkel, hogy állandóan együtt kíván
ván élni, követték őket kujtorgásaikban, sőt felfegyver
kezve részt vettek egyes családok kirablásában.
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A betyárokra rendesen kedveseik mostak s időközön
ként, midőn hozzájuk tértek, kosztolták is őket. Ezek vi
szont pénzelték, ruházták s elhalmozták kedveseiket kü
lönböző értékes tárgyakkal, különösen ékszerekkel.

A betyárok kedvesei közül többen elhirhedtek nem
csak a hozzájuk kapcsolódó cselekedetek, a róluk szóló 
nóták révén, hanem  azon okból is, m ert a hatósággal is 
meggyűlt a bajuk még akkor is, ha  otthon, békében m a
radtak, m ert náluk is kutatták a betyárokat s megtalálták 
a betyárok által oda vitt tárgyakat.

E nők jórészéről korábbi leírásainknál névleg m ár 
megemlékeztünk; e helyen bővebben foglalkozunk velük. 
Időrendileg vesszük őket sorba.

Legrégebbről az 1804—1808. évek közötti időből van 
tudom ásunk betyárokkal viszonyban lévő és azokkal járó  
nőkről.

Horvát Juli 25 éves, elvált nő 1804-ben Kis Palival 
já rt nemcsak Somogybán, hanem  Szlavóniában is. Részt 
vett rablásaiban s vele buja életet élt.

Horváth Örzsi szintén 1804. tá ján  Kása Gyuri betyár
ra l élt és járogatott.

Egy ugyancsak Horvát Örzsi nevű 18 éves leány 
1806-ban Horvát Csicsa nevű betyárvezérnek volt a ked
vese. Az ő bandájával járt, az okmány szerint: >erdőről- 
erdőre együtt csavargott«. A bíróság egyszeri 32 korbács
ütésre ítélte.

Vörös Örzsi 22 éves leány szintén Horvát Csicsáék- 
kal járt. A bíróság börtönre és kétszer negyven korbács- 
ütésre ítélte.

Mikii Bözsi 1808-ban tűnt fel, midőn férje, Angyal 
Bandir (H orvát András) betyáréletre adta fejét. Együtt 
já rt. néha csak kettesben urával, m áskor az ő vezérlete 
alatt álló bandával. Bíróság elé kerülvén, felmentést nyert.

Polák Ilona Oroszlánon (Komárom m.) született. Mi
dőn elfogták, 48 éves volt. Vágó János, Vas János, Hossa 
József, Maczkó M árton és Suhajda Palival kóborolt. 
32 pálcaütésre ítélte a bíróság. (76—816. sz. III. f. 2. 1.)

Lach Erzsébet. Férje Pupal Pál volt. Ugyanazokkal 
já r t rabolni, akikkel Polák Ilona. »Kemény* 32 korbács
ütésre ítélték.

Sobri Jóskának a nóták több nőszemélyt ajándékoz
nak kedvesül; ezek között azonban csak egyet nevez meg 
s ez lehetett az igazi: Répa Rozi.
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Erről Eötvös Károly is megemlékezik »Utazás a Ba
laton körük című m űvében,1) ezt írva róla: »Répa Rozi 
szép. szemrevaló leány volt, de bátyjával, Répa Ferkóval, 
nagyon szegények, zsöllérgyerekek voltak.« Répa Rozi elő
ször Diskay uraság malmába, a m olnárhoz szegődött, Kis
apáti (Veszprém m.) körül. Onnan Ürgelilc csárdába me
nekült, m ert az uraság valamelyik rokona üldözte szerel
mével. Véletlenül itt találkozott Sobrival, ki beparancsolta 
magához az ivóba.

Itt első találkozáskor beleszeretlek egymásba, m ert 
Sobri — m int m ár leírtuk — szálas, szép legény volt, 
Eötvös szerint »az ország legdelibb betyárja*. Répa Rozi 
kedvéért Sobri e csárdában többször megfordult.

Innen a szép Rozi a Lesencetomaj ha tárában  levő 
Biliege pusztán levő csárdába szegődött el. Ez akkor a 
megyénkben általánosan ism ert Svastich-család egyik ősé
nek, bocsári Svastich Eleknek birtoka vo lt.* 2) A csárdás 
jó embere volt Sobrinak s így a leánnyal, m ár Sobrira való 
tekintetből is, úgy bánt, m intha saját édes leánya lett volna. 
A nóta szerint:

Répa Rozi Biliegében,
Játszik a Sobri ölében;
A ngakát által szorítja,
Száját csókra igazítja.

Répa Rozi Biliegében 
Ngugszik a Sobri ölében,
Magát avval vigasztalja,
Sobri Józsi a galambja.

Ne higgj Rozi a Sobrinak,
Kedves ő a kisasszonynak,
Kivel hogyha mulatozik,
Rólad nem is gondolkozik.3 4)

Sobri Józsi gyojcs gulyája,
Kivarratta figurára;
Répa Rozi varrta rája,
Az volt a kedves babájaA)

*) Eötvös Károly : Utazás a Balaton körül. 95—106. 1.
2) Svastich Elek ny. árvaszéki elnök közlése.
3) Dömötör: Betyárromantika, külön lenyomat 166. 1.
4) Baktüttösen (Göcsej) gyűjtötte 1900. évben. Gönczi.

24
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Eötvös Károly, Répa Rozi bátyja elbeszélése után azt 
írja, hogy m ikor Répa Rozi megtudta, hogy Sobri meghalt, 
felkereste sírjá t Lápafőn, azután, állítólag 1858-ban^ tehát 
21 évvel később, a tolnamegyei kocsoládi csárdában volt. 
Leány m aradt. Hog3r hol, miként végződött élete, nem 
tudjuk.

Szabó Vilma. Állítólag női betyár volt. Dr Vikár Réla 
sze rin t1) az Alföldről került Somogyba s itt fíerg Náni 
néven ismerték. E rre  én semmi bizonyítékot nem találtam, 
sőt kételkedem is abban, hogy valaha Somogybán járva, 
itt Rerg Náni nevet vett volna fel. A Szabó Vilmáról szóló 
balladát az Alföldön ép úgy ismerik, mint Dunántúlon, 
Somogybán, vagy Göcsejben s Erdélyben és több más 
helyütt az országban.

A róla szóló ballada szerint három  magzatát megölte, 
kik talán a betyárokkal való viszony következményeinek 
gyümölcsei voltak. Arra a kérdésre: »Hová tetted három 
magzatodat?! így felelt:

Kettőt tettem Tisza fenekére,
Harmadikat cédrusfa tövébe.

Azon kérdésre:

Vilma, Vilma fáf-e még a szived,
Hogy megölted három gyerm ekedet?

így válaszol:

Hogyne fájna, talán meg is hasad,
Halálomig zörgetem a vasat.

Ezen ballada szerkezete is olyan, m int a legtöbb népi 
balldáé: kérdezgetések, jelenetekről szóló párbeszédek után 
hám ozhatjuk ki a Szabó Vilmával történt események tragi
kumát. Rünhődött megdöbbentő tetteiért s a ballada végső 
sorái szerint örökös rabságba került s bizonyosan a bör
tönben halt meg, amire e ballada m ár nem várhatott. 
H a Szabó Vilma esetleg kiszabadult volna, egész bizonyo
san egy új ballada keletkezett volna róla.

Pücsök Katának Patkó Jancsival volt közelebbi vi
szonya. Mozsgón lakott. Nála Patkó gyakran mulatott

*) Dr Vikár Béla: Somogy megye népköltészete.



s elárasztotta ajándékokkal. Férje, Magyar Gyula, tagja 
volt Patkó bandájának.

Valami Vég Náni n ev ű  nő is hírben állt Patkó 
Jancsival.

Bözsi Örzsi, egy m erenyei földmíves leánya szintén 
közelebbi barátságban lehetett Patkó Jancsival s állítólag 
együtt já rt vele rabolni.

Panni Rozit Patkó Pistával hozza össze a nóta, mely 
így szól:

Ügy sétálgat, m int a páva,
Panni Rozi babájával.

Móricz Böske. Az ő kedvéért lakott Patkó Pista Bá- 
bonyban és Móricz Böskénél tartózkodott. A hagyomány 
nagyon szép leánynak állítja. Ő m osatott s varrogatotP 
nemcsak Palkó Pistának, hanem  bandája tagjainak is.

Rostély Anna. Illés bandáját kísérgette.
Péterfai Julis. Sónyi Márton kedvence volt. Mind

ketten Illés betyárvezér bandájával jártak.
Rekettye Zsuzsi. Sajtosnak, Gelencsér bandájabeli be

tyárnak volt kedvese s résztvett rablásaiban is.
Biliege Rozi. Gelencsér József betyárvezérrel volt kö

zeli viszonyban. Hogy járt-e vele., nem tudjuk.
Illés vagy Csont Örzse, Büki Anna. Mindketten So- 

romfai Jankó kedvesei voltak s vele já rtak  rabolni. Büki 
Anna együtt volt Soromíaival Lajosházán, midőn az a 
pandúrok által szorongattatva, agyonlőtte magát.

Horvát Juli Szilágyi Gyurival élt. Szembetűnően clf- 
rálkodott, m ert kedvese bőven ellátta ruhával.

Berki Juli Gelencsér Jóskával volt belső viszonyban 
s szűrt öltve magára, já rt a bandával.

Micskei Kati. Farkasssal (Yutkán) élt együtt. Kister
metű, kancsalszemű cigánylány volt, hosszúkás, p irosra fes
tett arccal.

Fütty ős Kati. Igazi nevét nem tudjuk. Füttyös nevét 
onnan kapta, m ert nő létére fütvölgetni szokott. Elhibázta 
születését, m ert egészen férfias természetű, férfiasán visel
kedő nő volt. Magastermetű, nagyon kövér volt, ellenszen
ves arccal s durva bariton-hanggal. Járásá t »módikálta«, 
vagyis testét mesterségesen libegtette. Bő szoknyát hordott, 
férfimellénnyel (»puruszlival«). Nyakában mindig ott fe
szült a pásztortarisznya, melyből kilógott a kostök. Ez 
utóbbira állandóan szüksége volt, m ert a hossz'úszárú pipa
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mindig a szájában lógott. Ügy káromkodott, m int egy férfi. 
Betyároknak volt a »szabadszemélye«. Állandóan járt-kelt 
a környéken. A szájhagyomány szerint együtt já rt Patkó 
Jancsival, később pedig Séta Pistával rabolni. Okmányok
ban nem található neve. A felsorolt adatokat Vámosi Ven
del juhász közölte, ki jól ismerte őt.

Bödő Böske. A betyárokkal viszonyt folytató nők leg- 
hiresebbje, ki tetteiben kimagaslott a többiek közül. Séta 
P ista bandájával járt, valószínűleg állandóan s elkalando
zott velük Baranyába s Szlavóniába is. Baranyába való 
járásá t a ró la szóló nóták is bizonyítják.

A hatóság hiteles leírása sze rin t1) Bödő Böske 1877- 
ben 30. évét járta , ref. vallásban született. Atyja földmíves 
ember volt. Bödő Böskének, m int megesett sszemélvnek 
30 éves korában m ár 13 éves fia volt. Termete: közép
magasságú, köpcös, teleképű, gömbölyű, piros-pozsgás, b a r
na arccal, feketeszemű, szemöldökű s fekete hajjal. 
Homloka alacsony, széles. O rra kissé hajlott, szép, helyes 
szájú. Fogai épek, fehérek. Ajka »karikás«. Általában na
gyon szép nőnek tartották.

Ruhaviselete: kurta  szoknya; sok szoknya volt rajta 
egyszerre. Vastagon öltözködött. R uhája túlnyomóan fekete 
volt. Fekete, pirosvirágú, rojtos nagy keszkenőt viselt. H a
já t alul fekete selyemkendővel kötötte hátra. Hosszúszárú 
és m agassarkú cipőt hordott.

Séta Pista bandájában kedvesével, Máté Jóskával já rt 
együtt rabolni. Együtt is m ulatott velük. Egyízben a tö- 
röcskei »Marhajárás« néven ism ert erdőben 3 napon át 
m ulatott a bandával. 2)

Midőn Bödő Böske rabolni ment, felfegyverkezett. Ba
ranyában m aradt fenn róla az alábbi nóta:

A lapódi nagyerdőbe
Sírva járká Bödő Böske.
Keresi a szeretőjét,
A sok pandúr megölőjét.

Még az este azt hallottam.
Erre vitte fakó lova,

*) Somogy megye alispánjának átirata Baranya m. alispánjához. 517— 
1871. sz. Baranya m. levéltár 800 — 1877. sz.

2) E mulatságra trágyás szekéren (trágyával letakarva) vitettek egy 
hordó bort.
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Lobogott az gyolcs gatyája,
Kilenc pandúr a nyomába.

Bödő Böske jába járkálsz,
Szeretődre rá nem találsz,
Ott van az m ár Kaposváron 
A vármegyei udvaron.1)

Egy másik népdal m ár megnevezi a szeretőjét is, Máté 
Jóskát, de annak megsebesülését rossz helyre helyezi: a 
branyevinai m ajorba, hol Bödő Böske fejére, m int a többi 
társáéra is, 500 forint díjat tűztek ki.

Igmándy főszolgabíró Máté Jóska elfogására vonat
kozó jelentésével kapcsolatosan azt is jelezte, hogy Bödő 
Böskéért a horvátországi Bukovácára küldött s biztosra 
vette, hogy estére ő is a kezei között lesz. Ügy is történt.. 
Igmándy emberei elfogták Bödő Böskét s részükre ju ta l
mul 1000 forintot, a költségekre pedig 100 forintot kért 
küldeni.

Hogy aztán Bödő Böskével mi történt, nem tudjuk. 
E rre  nézve okm ányokat nem találtunk. A pandúrok ta r
tózkodási helyét állítólag körülvették s Bödő Böske .pus
kával kezében halt meg. 3)

Dombi Bori (Borbála). Séta Pista bandájában szere
pelt. E rőre nézve egy női Kinizsi Pál volt. Nagytermetű^ 
erőscsontú fehérnép, félelmetes erejű s öklű, 100—120 kg 
súlyú terhet vállára tudott emelni s cipelni. Születési helye 
ismeretlen. Férje gulyás volt egyik Sárd község melletti 
pusztán. Állítólag fegyveresen já rt rabolni Séta Pista ban
dájával.

Egy ízben Nyires-pusztán a szalmakazal tetejére m ent 
fel társaival, hogy fáradalm ait kipihenje. Midőn az őket 
kereső s m ár mutatkozó pandúrok elől onnan lecsuszkál- 
tak, oly szerencsétlenül ért földre, hogy egyik lába kifica
m odott s azt haláláig fájdította. Em iatt Séta Pista bandá
jából ki kellett állnia.

Hogy bajba ne kerüljön, számításból elárulta társait, 
feljelentette őket s e réven menekült meg a börtöntől s 
talán a bitófától is. Kapoli Antal juhász, ki ezen adatokat 
szolgáltatta, együtt szolgált vele égjük pusztán. Jól is-

1) Kiss Géza : Ormányság, 408 1. 25. sz
2j Kiss Géza : Ormányság. 75 1.

.
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m erték egymást, de Dombi Bori a maga m últjáról soha 
sem beszélt. Hivatalos iratokban neve nem fordult elő.

Kulcsár Treszka. »Szabadszemély« lévén, összekötte
tésbe lépett a betyárokkal. Osztopán melletti Ihászi-pusz- 
tán tartózkodott, ö  is kószált a betyárokkal. A sörnyei 
rablásnál, állítólag, Somssich Andor uraság mellére tér
delve, vette el arany karperecét. Nagyon erős term etű 
volt. Mint betyárokkal járó nőt elfogták s a Somogyvámos 
melletti csapásra (m arhahajtó-út) vitték, hova a talpon 
ítélő bíróság kiszállva, halálra  ítélte s ott a bitófát m ind
já rt el is készítették és felakasztották rá.

Ahjimov Persza. Baranyamegvei szerb származású nő 
lehetett, neve u tán  ítélve. A Séta bandájához tartozó szere
tőjével, Esze Ferkóval, já rt még Szlavóniában is. Elfogták 
s Eszékről, Esze Ferkóval összekötözve kísérték B aranya 
megyébe, D árda községbe. Útközben Eszével a Dráva-fo- 
lyón való átkelésnél a csónakot erős him bálással fel akar
ták fordítani, hogy valami módon kiszabadulhassanak. 
Hogy később mi történt vele, nem tudjuk.

Özvegy Kotnyekné. Oroszlán Pali bandája egyik tag
jának, M arton Vendelnek volt kedvese. Együtt kószált a 
bandával s e m iatt 1879-ben a bíróság kérdőre vonta. 
Büntetéstől megszabadult.



A somogymegyei betyárok s a velük együtt
összeköttetésben álló nők névsora.

A híresebb betyárok ismertetése u tán  itt összefoglalom 
betűrendben azoknak a neveit, akiket betyároknak m inő
síthetünk, vagy legalábbis vélünk s kiknél egyes rab lásai
kat, a velük történt eseteket, jelentéseket is felemlítünk, 
ha van mit. Némelyiknél — ahol erre adatokkal rendel
keztünk — rövid személyi leírásokat és fűztünk.

Felsoroljuk nemcsak azokat, akik Somogybán szület
tek, itt éltek, hanem  azokat is. akik más vidékről szivá
rogtak ide: egy ideig itt tartózkodtak, vagy átvonultak. 
Így kerül a névsorba Sobri Jóskával,, a h írhedt Liliom Jan 
csival s még hirhedtebb Szabó Vilmával, Oroszlán Pálivá) 
sok más, egészen jelentéktelen betyár.

Bevettem olyanokat is, kiknél egészen nem voltam 
bizonyos, hogy betyárok voltak. Mert — m int m ár a maga 
helyén említettem — a hivatalos- iratok a betyár elneve
zést sehol sem használták. Hisz még Sobri Jóskát is, a be
tyárok egyik legkimagaslóbb alakját is »csavargónak« m i
nősítették. A nép is leginkább kujtorgónak s zsiványnak 
nevezte a rablással foglalkozókat.

De a tolvajló, rabló egyéneknél sincs m indenkor bizo
nyítékunk arra, hogy vájjon nem-e csak egy-egy alkalom ra 
összeverődő pásztorok voltak, akik időközönként, vagy 
önállóan, vagy a velük összeköttetésben álló betyárokhoz 
csatlakozva szerepeltek. A hivatalos elnevezésben általá
ban szereplő »kujtorgó«, »csavargó«, »gonosztevő« lehetett 
egy-egy rablásnál résztvevő olyan egyén is, akinek valami 
rendes alkalmazása, foglalkozása volt s csak mellékesen 
adta fejét néha-néha egy-egy jó zsákm ányt ígérő tolvaj- 
lásra, rablásra. Már pedig igazi betyárnak csak az állan
dóan összeszervezkedelt olyan egyént tekinthetünk, akinek 
más foglalkozása a rabláson s lopáson kívül nem volt s a 
szabad ég alatti erdőségekben s egyéb rejtekhelyei bizto
sító területeken tanyázott.
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Bizonyosabbra vehetjük a betyár mivoltát annak, akit 
a hatóság úgy említ, m int zsiványt, haram iát, vagy nyo
m atékkai kiemeli közveszélyességét még akkor is, ha csak 
enyhébb elnevezésű kujtorgó, csavargó elnevezéssel em
líti meg.

Azt is egész valószínűnek kell tartanunk, hogy az 
egyes betyárvezérek elnevezéssel említettek is igazi betyá
rok voltak s jó nagy része azoknak szintén, akik tömege
sen együtt kerültek statáriális bíróság elé.

A katonai szökevények egy része egyenkint külön, 
m int járódó, fegyver nélkül bolyongó, nem sorolható a 
betyárok közé, de ha egyszer hozzájuk csatlakozott, m ar 
azzá vált. Ezeknek egy része, még m ielőtt katonának so
rozták be, valószínűleg m ár összeköttelésben állt a be
tyárokkal.

Betyárok közé soroztam azokat a zsidókat is, akik — 
betyárruhát öltve m agukra — együtt bolyongtak s rabol
tak a bandával. B etyárbanda tagjai közé vettem továbbá 
azon nőket is, akik viszonyban álltak a betyárokkal s 3 
banda kíséretében jártak , velük együtt éltek. Ezek rendesen 
kedveseik, egyeseknek pedig feleségeik voltak és ezen ka
pocs révén részt vettek egyúttal a rablásokban.

Számos betyárnál, még a hatóság által is vezérnek 
nevezetteknél, csak a nevét írhattam  oda, miden közelebbi 
adat nélkül. Ezeknek társait is csak m int betyárbandák 
tagjait említik a hivatalos iratok. Neveket említenek, sem
mi mást! Hogy honnan valók, miféle származásúak, milyen 
cselekedeteik voltak, mi lett a végük: semmi adat nem 
világosít fel. Néha csak annyi adatunk volt, hogy N. N.-nek 
és társainak ügyét tárgyalta a bíróság, de hogy ennek az 
N. N.-nek kik voltak társai, nem nyerünk felvilágosítást. 
Néhol még egy-két tá rsát említik, a többire nézve »tá r
saikat* írnak.

A betyárok egy részének igazi nevét nem tudjuk, ezek 
— természetesen — csak álnevükkel jutottak a névsorba.

Egyidőben, m int láttuk, a kivégzett betyároknak veze
téknevét a rögtönítélőbíróság nem is közölte, hanem  annak 
csak a kezdőbetűjét írta  ki, u tána keresztnevével, talán 
azért, m ert nem akarta  ezen eltévlyedett emberekkel a ro 
konságát szégyenbe hozni.

Az itt felsorolt közel 600 betyár-név viselőiből bizonyára 
lesznek olyanok, kik nem voltak igazi betyárok, de több
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szőrösen annyi lehet azok száma, kik tényleg betyárokként 
barangoltak s m int a banda egyszerű »legényeinek« nevét 
homáh- fedi. Betyárok közé keveredett, azokkal viszonyt 
tartó s jói’észt rablásaiknál velük tartó  nőt 23-at sikerült 
kikutatni. E nők nem voltak hangos tényezői a betyárok 
cselekedeteinek, de társulásuk mindenesetre érdekes világot 
vet a m últ század népi, különösen erkölcsi, gazdasági, tá r
sadalmi és szociális viszonyaira.



A betyárok névsora.

A. vagy Sz. György. 21 éves, többekkel együtt rabolt. 
Görösgálon 1864. évben felakasztották. (Vezetéknevét a 
bíróság csak a kezdőbetűvel jelezte.) Meglehet, hogy Antal, 
vagy Szilágyi Györgygyel azonos.

Angyal (H orvát) Bandir. Lásd a külön leírásnál.
Antal, vagy Szilágyi György. Hegyessy János sziget

vári főszolgabíró fogatta el, Szabó István és Szili társaival 
együtt, 1864. évben.

Antal Gyula és Antal József, m int rablókat említi a 
hivatalos írás. (2030—1864. sz.)

Ádám. Sobri társául említik az iratok.
Árvái Antal. 1804-től Horvátországban rabolt Kis Pali 

és Farkas Gyurival. Társai agyonvagdalták.
Atyim ov Persza. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezetnél.
Bán Gáspár. Juhász András bandájához tartozott.
Babai Ferenc. 1851-ben több társával együtt rablási 

és gyilkolási szándék m iatt halálra  ítélték.
Babics Jancsi. 1813-ban m int kanászbojtár rabolt, ren

des betyárbandával.
Babos Jancsi. 1851-ben m űködött társaival, m int rabló.
Babos László. Lásd Takács Lászlónál.
Baki Mihály. 1815 tá ján  m int szökött katonából lett 

betyár, rabolt. Börtönre, pálcaütésekre s megbélyegezte- 
tésre ítélte a bíróság. Később társaival Zalába m ent át.

Bakonyi. 1834-ben a pandúrok társaival, m int gonosz
tevőt a megyén kívül üldözték.

Blaskovics Mihály. Csak annyit tudunk róla, hogy 
1826-ban m int rablót, haram iát, katonaszökevényt fel
akasztották.

Balaskó György. H árm an jártak. Lapa pusztán négy 
lovat loptak 1859-ben.

Balassa János. Csak azt tudjuk róla, hogy betyár volt.
Balassa József. Somogyturi származású, szökött ka

tona volt az 52. ezredből. Patkó Pista egyik főembereként
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szerepelt. A nyimi erdőben lőtték agyon a pandúrok.. Egy 
sírban fekszik Patkó Pistával a bábonyi temető sarkában.

Balatinecz Lukács. 1814-ben halálra  ítélték Soós vagy 
Vajda Mihállyal, Kása vagy Szilágyi Györggyel, de a halá
los ítéletet nehéz vasra enyhítették, heti 2 napi böjttel s 
esztendőnként 25 pálcaütéssel. (1814. évi június 4. kísgyű- 
lés, 862. p.)

Balázs János. 1866-ban részivett Kölgyesi Károly bö- 
hönyei kasznár pincéjének feltörésében s egyéb rablásokat 
követett el társaivals Csonka Istvánnal és Mészáros Péter
rel. Háromévi fegyházra ítélték.

Balázs ( Bánfi) Ferkó. Számos helyen, Zalában is ra 
bolt, ha lá lra  ítélték^ de a felsőbb bíróság börtönt szabott 
ki rá. (12. II. f., 1. lg. sz.)

Balázs István. Kéttíelvi volt. Katonaszökevény. Egy 
betörésről van tudomásunk, melyet Büssüben követett el.

Balog ( Csorba) József. Bálványoson született. Kanász- 
bo jtár volt Szentbenedeken. Patkó János bandájába állt. 
Börtönbe került. K iszabadulása után becsületes ú tra  tért. 
Szolgaemberként élt. Szívesen beszélgetett betyáréletérők 
(Mérei Andor közlése.)

Balog (Báli) István. Keveset tudunk róla. Disznólopá
son érték két társával, Komlósd körül. 1859-ben elfogták. 
(1999—1859. sz.)

Báli István. Lásd Balognál.
Balog János. 1807-ben Angyal Bandir bandájával ra 

bolt, gyilkolt. B örtönre ítélték.
Balog József. Patkó P ista bandájában volt. A nyimi 

ütközetben esett el. (286—1863. sz.)
Balog János. Mint haram ia van említve a 184—1868. 

sz. iratban.
Baló Gyula. 1814 körül betyárkodott. Társaival a lo

pott, leölt disznókból élősködött. Az őket üldöző pandúro
kat meggyilkolták. További sorsukról nem tudunk.

Barna Gyuri. Lásd Kun Gyurinál.
Barna vagy Bódis József * még m ásként Sugár. Séla 

P ista bandájával járt. 26 éves, kanászbotár volt. A többi kö
zött résztvett Oszvald Péter németladi plébános kirablásá
lnál is. (Kaposvári kir. törvényszék, 3785. B. 877. sz.)

Barna (Czifra) János. Farkas Ferkónak volt társa.
Batics József. Két társával, Böröcz Pállal és Molnár 

Józseffel, 1876-ban Séta bandájához tartoztak.
Bánfi Ferkó. Lásd Balázs Ferkónál.
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Bánfi János. Egyik Palkó bandájának volt tagja. 
Résztvett a lapsonyi plébános kirablásában. Kedvese laká
sán fogták el a csendőrök s pandúrok. Nagy viaskodás 
után erősen összevagdalták. Félholtan vitték a szolgabírói 
hivatalba, hol 36 óra múlva belehalt sebeibe. H alála előtt 
lelkészt kivánt s meggyónt. Fegyverén kívül arany Anker- 
órát találtak nála. (78—1862. eln. sz. 758—2862. eln. sz.)

Bánfi János. Társaival Kakonya csárdánál, hol a 
csendőrökkel megütközött agyonlőtték 1859-ben. (3829— 
1859. sz..)

Belecz. Az okmányok 1852-ben emlékeznek meg róla, 
m int rablóról.

Bellái János. Jakab János társával, a 2001—1865. sz. 
rendelet rablógyilkossal említi, kik a katonaságtól haza
jőve szabadságra, betyároknak álltak be. A rögtönítélő bí
róság Kadarkuton felakasztatta őket. (2001—1865. sz.)

Bellatinecz György csavargónak Zala megye vagyoná
ból az okozott károkat kéri megtéríteni. (955—1832. sz.)

Bencze Illés. Darabos Jancsival já rt 1815 táján. Sorsa 
ismeretlen.

Bencsik István. Iharosberényben született és Liszön 
lakott. 1862-ben végezték ki. Kovács Mihály kaposvári 
gyepmester akasztotta fel. (167—1863. sz.)

Bencsik Lajos. Neve előfordul a betj'árok között. 
Agaréven volt kanász.Pepelka Jánossal s Vargával járt. 
Kivégezték. (1630—1861. sz.)

Bencsik János. Rögtönítélőbíróságilag kivégezték.
Bene Vendel. Viselt dolgairól keveset tudunk. A hiva

talos jelentés m int csavargót említi. Valószínűleg Juhász 
Andris bandájához tartozott^ m ert a bíróság kihallgatta 
a rra  nézve, hogy kik voltak Juhásznak a bűnrészesei s o r
gazdái.1) A róla szóló alábbi versből a rra  lehet következ
tetni, hogy felakasztották.

Bene Vendel 16 szél gatyája,
Elszennyesült a bárándi vágásba,
Mosd k i babám üngöm, gatyám fehérre3 
Holnap m egyek az ágyitó 2) elejbe. *)

*) Bene Vendel vallomást tett Juhász 'András agyonveretésére nézve. 
(5471—1868. sz.)

2) Auditor.
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Aggyon Isten, ágyitó úr, jónapot!
Teneked is, Bene Vendel! Mi bajod?
Agyitó úr, nem egyéb az én bajom, 
Bajtársamat agyonlőttem a múltkor.

V

Arra kérem  az ágyitó urakat,
Engedjék el ezt a csekély bajomat!
Késő van már, Bene Vendel, nem lehet, 
Elküldtem  már Szekszárdra a'levelet.

Bene Vendel azt gondolta magába,
Nincsen jiárja  széles e nagy világba.
Eljött érte hat zsandár, hat katona,
Ügy elhajtják, hogy soha nem jön vissza.

Arra alá most forgatják azt a fát,
Amellikre Bené Vendelt akasztják . . .
Fújja a szél 16 szél gatyáját,
Veri össze ráncos szárú csizmáját.

(Cserép J. közlése.)
Benedek György. 1852-ben halálra  ítélték. (2517/1852.)
Benedek István. 1850—52. év között több társával 

■együtt felakasztották.
Berecz Pál. Séta Pista bandájához tartozott. Előzőleg 

Magyarladon volt béres, utóbb kanász.
Berda v. Berta József. Drávatam ásiban jöttek nyom á

ra, üldözték.
Bereg Náni. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezeténél.
Bergán János. Lásd külön leírásban,Szabó Vilmánál.
Berkes. Egy jegyzőkönyvben van róla, mint rablóról 

említés téve.
Berki Juli. Lásd a betyárok közé keveredett nők feje

zeténél.
Berta István. 1807-ben Angyal Bandir bandájával járt 

s együtt rabolt vele. Börtönre ítélték.
Berta. Annyit tudunk róla., hogy a mull század első 

felében üldözték.
Berták Istók. Katonaszökevény volt. Társaival szá

mos rablást követett el.
Béres Mihály. A 2938—1838. sz. ira t gonosztevőül 

említi.



Biliege Rozi. Lásd a betyárok közé keveredett nők fe
jezeténél.

Bérlők Józsi. Katonaszökevény volt. 1813-ban társai-- 
val sok rablásban vett részt.

Berzsa János. Több társával 1852-ban halálra  ítélték. 
(399—1852. sz.)

Betlehem István. Ferencz társával 1864-ben m int bű
nöst fogva tartották.

Bíró János. Három  társával a Ju ta melletti erdőben 
tartóztatták le 1851-ben.

Bival Gyuri (H orváth György). A m arcali pandúrok 
elfogták. Rablásokat követett el Topiák Józseffel. (Somogy 
1879. év egyik száma.)

Blaskovics Mihályt Sovány István nevű társával 1862. 
évben m int haram iát statarialiter felakasztották. (Megyei 
nagygyűlés, 1805. p.) Katonák fogták el társával, Sovány 
Istvánnal. (462—1826. sz.)

Blázsevics János. Társaival 1812. év körül számos 
rablást, kegyetlenségeket követett el. A bíróság halálos íté
letét a királyi kegyelem 8 évi börtönre változtatta, bojt 
és pálcaütésekkel súlyosbítva. (734—1826. sz.)

Bodor ( Inarty) Jánost, m int rablót 1865-ben elfogták. 
Horváttal (Szabó) já rt rabolni.

Bodor Ferenc. 1826-ban m int »gonosztevőt« Pozsega 
megyéből Somogyba áttoloncolták. (1923—1826. sz.)

Bogdán János. Mátyás Ferenc és Sípos János társaival 
1853-ban szerepelt.

Bognár András. 1800 elejétől, m int megvallotta, egy 
társával, Paczal Gyurival, 9 évig zsiványkodott. Rabolt, 
gyilkolt. Sorsáról nem tudunk.

Bognár Józsej. Mocsoládról való. A hivatalos ira t »is- 
mereles csavargónak* mondja. Csak azt tudjuk róla. hogy 
Szlavóniában egy kanászt rabolt ki.

Bolha CSinos) Pál. Lásd Sípos Pálnál.
Borza Im i o s . Szökött katona, rabló, a 44. sorezredtől.
Böröcz Pál. Annyit tudunk róla, hogy Bőszénfán 

fogták el.
Botika Ferenc. Mészáros Pali bandájának volt tagja 

1859-ben.
Bódis József. Molnár József m agyarladi kanásszal 

társulva, a gadácsi s döröcskei szőlőkban garázdálkodott. 
A leírás szerint alacsony, pufakos, ritka szakálú, 29 éves 
ember volt.

383
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Bödő Böske. Lásd a betyárok közé keveredett ifők 
fejezeténél.

Böjtéi Ferenc. 1852-ben szerepelt. Fölötte a rögtönítélő 
bíróság ítéltj több társával.

Böjti Ferenc. Valószínűleg Böjtéivel azonos.
Böjtér Ferenc. Utonállás és rablás m iatt társaival

18^1 -hpn li í i lá lr í i
Börczi Mihály. 1850-ben halálra  ítélték. (1069—1850..)
Böröcz vagy Talpas Mihály. 1850-ben kötél általi ha

lálra  ítélték.
Böröcz Pali, más néven Sudár Jóska. 38—40 év kö

rüli, nős em ber volt. A bejegyzés szerint »születési helye 
nem tudatik«. Pásztor volt, alacsony, vállas, erősmellű, 
»p.ufikus arcú«. kiálló pofacsontth barnapiros arcszínnel. 
B arna bajszát pofaszakállával összeeresztette.

Bősze Ferenc. Rögtönítélő bíróság elé volt állítva.
Börzsönyi Jánost 1850-ben kötél általi halálra  ítélték, 

több társával.
Bözsi örzse. Lásd betyárok közé keveredett nők feje

zeténél.
Bukovics György. Egyik Patkó, később Lippai ban

dájával járt. 1863-ban rögtönítélő bíróság elé került. To
vábbi sorsáról nem tudunk. Társai voltak: Horváth Jó
zsef és Domián János.

B ruk Lobi zsidó katonaszökevény. Csanádmegyei szü
letésű volt. Berzencén 1816-ban két zsidó társával egy gö
rögöt raboltak ki s m ásutt is raboltak, gyújtogattak. Pisz
tolyokkal voltak felfegyverkezve. T ársai voltak: Mojzes 
Jankev és József. (1589—1816. sz.) További sorsáról nem 
tudunk.

Bunkó. 1857-ben üldözték. Betyár mivolta nem 
bizonyos.

Burcsa János. 1834-ben három  társával m int »gonosz- 
tevőt« a megyén kívül is üldözték a pandúrok.

Burkus Ferkó. Az ügyészi vád szerint híres haram ia 
volt a 19. század első évtizedeiben. (I. f. 13. 1. 91. sz.)

Buzi. 1806 körül H orváth Csicsa bandájában szei'epelt. 
Társai (nem tudni, mi okból) agyonvágták.

B üki Anna. Lásd a betyárok közé keveredett nők 
fejezeténél.

Czifra. Sobri bandájához tartozott.
Czifra Gyuri. Lásd B arna Jánosnál.
Czifra (Vég) József. Főleg állatokat tolvajolt.
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Cs. János. Vezetéknevét szándékosan nem írták  ki. 
Görösgáli születésű, 26 éves volt. Görösgálon felakasztották 
az 1864. évben.

Cs. József. Gyöngyösi születésű. 1864-ben Görösgálon 
felakasztották.

Csali Jóska. Lásd Cseri Jóskánál.
Csatár Ferenc. Ecsenyi születésű rabló, 1859-ből. Rög

tönítélő bíróság elé került. (1619—1859. sz.)
Csatos Mihály. 1801-ben van említve Horváth György- 

gyel, m int »istentelen gonosz« rabszemély.
Csáfor György. A Patkók szereplése után több ban

dában szerepelt. H alálra sebezték egy ütközetben.
Csáfor István. Valószínűleg Patkó Pista bandájához 

tartozott. Rippel József vezetésével Alsósegesden a csend
őrök megtámadták egy pajtában s agyonlőtték. Reá és 
társára, M árton Lászlóra, jutalom volt kitűzve. (1999— 
1863. sz.)

Csámpás ( Csordás) Ferenc. 1817-ben szerepéit.
Csámpás János. Lásd Csordás Jancsinál.
Csárdás György. 1869-ben került bíróság elé.. Hogy 

mire ítélték, nem tudjuk. (327—1869. sz.)
Csehi Miska. Lásd Német Pálnál.
Csendes György. Persa János és társainak elfogásával 

említik, m int rablót. (103—1879. sz.)
Csepregi Ferenc. Nagy Györggyel, Subatics (Patkó) 

és Kanizsai Istvánnal 1851-ben felakasztották.
Cseri (Csali) Jóska híres betyár lehetett. Kettesével 

járt. Bővebbet nem tudhattam  meg róla. Azt sem merem 
bzitosra venni, hogy somogyi betyár volt-e, vagy csak a 
híre szállt ide. Hivatalos iratokban a nevét nem találtam., 
a róla szóló verset itt közlöm :

Esik eső, szép csendesen csöpörög,
Cseri Jóska a kocsmában keserög.
Kocsmárosné hozzon bort az asztalra,
Legszebb lányát állítsa ki a posztra.

Édös anyám, én m ár posztot nem állok,
Mást gyünnek a fö lf egy vérzett zsandárok.
Cseri Jóska nem  vette ezt tréjára,
Fölugrott a kis pejlova hátára.

25
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Kis pejlova elvitte őt m esszire ,
Egyenest a Bakony erdő szélére,
Ott a lova megbotlott a fenyőbe,
Ott fogták el Cseri Jóskát örökre.

Cseri Jóskát feltették a kocsira,
Sírva kérdi: Hol van az ő pejlova?
Azt felelte rá a csendőrkapilány:
Cseri Jóska, nem ülsz többé paripán.

öró la  szól ez a nóta is:

Megizentem én a feleségemnek,
Hogy viselje gondját ec/y gyerm ekem nek;
Ne adja se juhásznak, se csikósnak,
Egy fiamat adja oda betyárnak.

Űgylátszik, Cseri Jóska fia, Bandi csakugyan betyárnak 
nevelődött, azonban szereplésével sehol sem találkoztam. 
Minthogy azonban nóta szól róla, valószínű, hogy betyár
életet élt. A nóta így kezdődik:

Betyár vagyok, Cseri Bandi a nevem,
Nevemet is betyárosan viselem.

Csiger Antal. Fegyveres járódó volt. Vityapusztán 
fogta el Kovács József pandurkáplár.

Csikal Banyó. Patkó Pista bandájából való. Csiklandós 
és balkezes volt. Innen kapta nevét. Igazi neve ismeretlen.

Csikós János (Urszuleszko). 1877-ben m int rablóról 
emlékeznek meg. (172—1817. sz.)

Csiszár Györgyöt 1851-ben több társával együtt fel
akasztották.

Csizmazia Józsi. 1812. év körül szerepelt. Rablásainál 
társaival kegyetlenségeket követett el. A bíróság halálra 
ítélte, a királyi kegyelem azonban 8 esztendei fogságra 
(bojt és pálcaütések mellett) változtatta.

Csonka István. Mészáros Péterrel és Balázs Jánossal 
többféle rablást követett el. am iért 8 évi fogházat kapott.

Csont Örzsi. Lásd Illés Örzsinél.
Csorba (Sim on) Jánost, ki Gelencsér József bandájá

nak volt tagja, 1864-ben elfogták. További sorsáról nem 
tudunk.



Csorba (Patkó) József. 1864-ben elítélték. Mire? Nem 
tudjuk. Agyonlövetését kérték a Helytartó Tanácstól.

Csorba ( Kovács) József. Lásd Kovács Józsefnél.
Csorba József. Lásd Balog Józsefnél.
Csorba Pista. Endrőci gulyásszámadó fia, Patkó Já 

nos kedves legénye. Néhány év múlva megúnta a betyár- 
ságol s jóérzésénél fogva visszakívánkozott a becsületes 
életre. De nem lehetett. Egy vele megismerkedő legénnyel 
beszélgetve, felsóhajtott: »Hej! csak még egyszer vissza
térhetnék a rendes foglalkozáshoz, boldog lennék!« Nem 
érte el vágyát. Siklóson felakasztották. Az alábbi vers való
színűleg róla szól:

E rdők , m ezők, vad ligetek,
De sokat jártam bennetek .
Ott jártam én az vadakkal,
Sírtam a kis madarakkal.

Én Istenem, rendelj szállást,
Meguntam már a járkálást,
Sűrű erdőben bujkálást,
Sík mezőben a nagy futást.

Csordás György. 1869-ben Gelencsér bandájában sze
repelt. El is fogták. További sorsát nem tudiuk.

Csordás (Futó) József. 1806-ban résztvett Tóth Péter 
bálványosi ref. prédikátor kirablásánál s meggyilkolásá
ban. Másutt is raboltak, gyilkoltak társaival.

Csordás (I^utó) Mihály. 1814-ben többszörös rab lá
sért. lopásért s gyújtogatásért börtönre, pálcaütésekre s 
azonnal való megbélyegeztetésre ítélte a bíróság.

Csordás (Csámpás) Jancsi. 1820. körül kivégezték, 
mint rablót.

Csont (Illés) Örzse. Szintén já rt Soromfai János ban
dájával.

Csontos Imre. Gyújtogató, rabló, szökött katona, »el
végzett bűn bosszú pörét« Majláth György personális meg
küldte a vármegyéhez. (386/1938. sz.)

Csöcse József. Lásd Sárdi József alatt.
Csöndes György. Csak azt tudjuk róla, hogy elfogták 

1840-ben.
*) Kiss Géza: Ormányság
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Csucsi (Varga) György. Gelencsér legénye volt. Ko
rábban  ötvöskónyiban birkás volt. Mint járódó, csatangoló 
vissza akart térni régi foglalkozásához, de nem kapott he
lyet. Egyébként komolyan nem is akart szolgálni. 
(3023/1864. eln. sz.) Belépett Gelencsér Józsi bandájába 
s részt vett a csokonyai rablásban is és Hegyi János drá- 
vatam ási bíró meggyilkolásában.

Csucsi György. Lásd Vörös Györgynél.
Csucsi István. Patkó Pista bandájához tartozott.
Csucsi (T ó th ) Mihály. Gelencsér J. bandájabeli. Egy 

Csucsit, ki Gelencsér Jóska bandájában volt, felakasztottak 
és pedig valószínűleg Pusztakovácsiban, hol a temető árká
ban fekszik.

Csuha (T ó th ) Anti. Több éven át a Nagykanizsa mel
lett fekvő Palinban szolgált, m int csikós; Sobri társa volt. 
Zala megye alispánjának értesítése szerint 1837-ben fel
akasztották. (2687—1837. sz.)

Darabos Jancsi banda-vezér. Számos rablásuk után 
B aranya megyébe húzódtak, 1815. év táján.

Darányi János. 20 évi börtönre ítélték a 60-as években.
Dávid. Zsidó rablóként szerepelt 1811-ben. Középter

metű, vörhenyeges ábrázatú, birkaszemű s sárgahajú és 
szakálu, szaporabeszédű volt. M agatartása bátorságról tett 
tanúságot.

Deák Sándor. Bésztvett a tapsonyi piarista uradalm i 
pénztár kirablásánál. H árom napi lesés u tán fegták el a 
pandúrok Antalfalván, Németh István társával együtt, 
1868-ban. Bűnét Lehner m arcali főszolgabíró derítette ki. 
(3636—1868. sz.)

Dénes Tamás. Betyárkodásáról körözőlevél alapján 
tudunk. 1862—72. évek között garázdálkodott.

Dizseri vagy Jáger Gyuri. A kötcsei hegyek szélén ta
nyázott. Főleg lovakat lopott. Késze volt Patkó Pista ve
zetése mellett a tabi plébános kirablásában is. Letartózta
tása u tán a rögtönítélő bíróság elé került. (3690—1863. sz.)

Dombi Bari (Borbála). Séta P ista bandájában. Lásd 
a betyárok közé keveredett nők fejezeténél.

Domián János. Német (Lippai) bandájában volt, li- 
szói születésű, 31 éves, rk. vallású volt. A 14-ik huszár
ezredben szolgált, m int önkéntes. 1863-ban rögtönítélő b í
róság elé állították. Sorsáról nem tudunk.

Druzsin Fenkó. Korábban Inkén kanászkodott. Juhász 
András egyik főembere volt. Kapoli Antal közlő szerint
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»csipkelődő*, lopakodó ember volt, ki társaival főleg lova
kat s disznókat lopott, azokat Szlavóniába, onnan pedig So
mogyba hajtotta. A nyiresi csárdában kapott lövésbe bele
halt. Összelőtt pénztárcájában 115 forintot találtak szét- 
rongyolva. H alálakor mintegy 40 éves volt.

Dukkánt gonosztevőnek említik. (789—1890. sz.)
Erdélyi József. Fehér Józseffel főleg állatokat lopott.
Erős István. 1811 körül volt betyár. 12 társával egyes 

helyeken kegyetlenséggel kísért rablásokat végzett. Elítélte 
a bíróság.

Esik Ferkó. Körözték, m int rablót. A baranyamegyei 
pandúrok fogták el. Később Eszékre menekült. (Lásd Séta 
Pistánál.)

Esi Ferkó. Kisbajomi születésű, 25 éves, nőtlen ember 
volt. Korábban gulyásbojtár. Középtermetű, zömök, erős 
testalkatú, szőke arcú, alacsony homlokú legény. Szeretője 
Atyimov Persza, vele já rt rabolni. Mindkettőt elfogták 
Szlavóniában s egymáshoz kötve vitték csónakon a D rá
ván át, Baranyába. Elfogása nagyon nehezen ment. Josits 
Péter pandurkáplárra  s tá rsaira  fegyvert fogott s alig 
tudták őt legyőzni. Az eszéki városházán is alig b írt vele 
4—5 csendőr. Csak úgy tudták ártalm atlanná tenni, hogy 
bottal, puskatussal s ki mit ham arjába kezébe kaphatott, 
ütötték, verték. Eszékről D árdára kísérték, útközben a 
zsineget el akarta harapni. Még egyszer szorosan át kellett 
kötni. D árdára érkezte u tán egy óra múlva meghalt. Ko- 
ponyaürben történt vérzés idézte elő halálát.

Énekes Péter. Egyideig csak »krumpli-betyár« volt. 
amikoris nem rabolt, hanem  csak »csipkelődött« (lopa
kodott). Később társaival főleg állatokat lopott, különösen 
Szlavóniában. Egy időben a bonnyai erdőben egy bükkfán 
tartózkodott, hol sátort tákolt össze magának. 1867 körül 
tűnt el. (Részben Kapoli Antal közlése.)

Farkas ( Treba)  Ferkó. 36 éves, görgetegi születésű. 
»Cégéres haram iának és gonosz rablónak« m ondja az irat. 
1834 körül garázdálkodott. Deres Mihály ecsenyi birkást 
társaival kirabolta, de m ásokat is. Börtönbe került. (1834. 
III. 1, 4. 1., 3. sz.)

Farkas (Vutkán). Somogyszenüniklósi földmívescsa- 
ládból származott. Az üldözés elől 1869-ben Szlavóniába 
szökött. Igen választékosán öltözködött. Buházala — a le
írás szerint — a következő volt: »perge kalap«, prémes
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mente, selyem nyakkendő, gatya, »lakkérozotL csizma«. 
Ezidőben 25 éves volt.

Farkas Gyura. 1804-ben Horvátországba is já rt ra 
bolni, Kis Pali és Árvái Antallal. Zalában több gyilkos
ságot követett el.

Farkas Ferenc. Yörsön születtt. 18G3 körül szerepelt.
Farkas János. A köröző-irat szerint 1872-ben Pánics 

Józseffel, Molnár Jánossal és Csepregi nevű egyénnel Csi- 
csal pusztán rabolt. 1875-ben is említés van róla téve.

Farkas József. Több társával börtönbüntetést kapoLt 
a szokásos mellékbüntetésekkel. (3—1880. sz.)

Farkas László. 1851-ben útonállás és rablás miatt 
társaival együtt felakasztották.

Farkas Pista. Lótolvaj, csavargó; Verőcén keresték.
Fata Györgyről m int »kujtorgóról« emlékezik meg 

egy hivatalos ira t 1865-ben.
Fata József. Szili születésű, reform átus, nőtlen ember 

volt. 1863-ban rögtönbíróságilag Molnár (Nadrág) József
fel és Simon Józseffel végezték ki. (2128—1862. eln. sz.)

Fazekas József. Vrácsikon született. K anászbojtár volt. 
Társaival m int tolvaj s rabló nevezetessé vált. 1815-ben 
felakasztották. (759—1815. sz.)

Fábián Jóska. Baranyából való. Nemzetiségük ma is 
több ágon él ott. N ótát adott szájába a nép:

Engöm hínak Fábián Pislának,
Mi baja van vélem a zsandárnak?
Gyün a zsandár, de nem félek lüle,
Ha baja van, mögszámolok véle.

Én már többet éccaka nem járok,
Mer mögfognak engöm a zsandárok,
Csak azt kérdik: hova, betyár?
Távozz tüllem kutya némöt zsandár.

(Kiss Géza: Ormányság, 79. L)

Fábián Pista, igazi nevén Mustos. Mint 17 éves ifjú, 
véletlenül sodródott Séta bandájába. Fél év múlva kiállt 
s huszárnak csapott fel. Hetesen (Somogy vm.) született. 
Egyszer felkerekedett, hogy nénjét B araiw ában felkeresse. 
Estefelé érte azt a falut, Bükkösdöt, amelyben nénje lakott. 
Sógora m olnár volt. Mielőtt hozzájuk ment, a korcsmába
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tért, ahol egy 5 tagból álló férfitársaságot talált, mely 
szóbaelegyedett vele, kilétéről, utazási céljáról stb. kérde
zősködött. Midőn Fábián kijelentette, hogy ha nénjét nem 
találná fel, beáll betyárnak. E kijelentésre a társaság tagjai 
felugrottak, kezet fogtak vele és megvendégelték. U toljára 
Fábián rokonához is elmentek, hol m indannyiukat szíve
sen látták. E társaság Séta Pista bandája volt.

Fábián a katonaságtól visszakerült falujába s 30 éves 
kqráig ott tartózkodott, most pedig Kaposváron él felesé
gével, nagy szegénységben. Hogy betyár volt, egyáltalán 
nem rösteli »miért röstelleném? — m ondta nékem —, nem 
öltem, nem raboltam , útonálló nem voltam, amit kíván
tunk az uraktól, kértük.«

Fábos Sándor. Kiskorpád! születésű, 25 éves, ref., nős, 
gyermekes. Magas, szikár termetű, kerek, szőke arcú, kék
gyermekes. Magas, szikár termetű, kerek, szőkearcú, kék
szemű, »keskeny homlokú«, mohódzó bajuszu em ber volt.

Fáncsi József, m ásként Tislér. Soromfai Jánossal járt. 
Rabkórházban is volt. Valószínűleg Gelencsér bandájához 
tratozott. Olaszországba, onnan Zürichbe szökött (1000— 
1865. sz.) Nővére, Katalin, Gelencsér József szeretője volt. 
Sokat tartózkodott vele. Mint gazdaasszony, Gaál Boldizsár 
görösgáli birtokosnál szolgált. Fáncsi Katalin orgazdaság
gal is volt vádolva. (1258—1865. sz.)

Fehér József. Erdélyi Jánossal s több társával főleg 
állatokat tolvajolt.

Fejes Jancsi. Két társával Loncsár János vízvári plé
bánost rabolta ki. 1857-ben a kétnyárpusztai rablásnál a 
csendőrök agyonlőtték.

Fejes József. H aram ia s rabló volt. A vérbíróság 
halálbüntetést szabott ki rá, a cancellária azonban 1807- 
ben 3 évi töm löcbüntetésre változtatta, de az ítélet k ihir
detése előtt meghalt. (1807. mgy., 668. p.)

Fekete György (Horvát). A zalamegyei Gyűrűsön szü
letett. H árom  társával résztvett a kisasszonyfai rablásban.

Fekete Jancsi. 1811-ben szökött katonából lett betyár. 
Rablógyilkos volt társaival, am iért a bíróság elítélte.

Fekete Jóska. Sobri Jóska bandájához tartozott az 
1836—37. évben.

Fekete László. Lásd Kun Gyurinál.
Fenyő (H ajkó) György. 1865. évben a rögtönítélő 

bíróság halálra  ítélte.
Fercsák György. Holpert Józseffel já rt rabolni. E l

fogták, de megszökött.
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Ferenczi István. 1852-ben említik az iratok, mint betyárt.
Ferus Ferkó. Nád Jancsi társaságában járt. Egy ül

dözés alkalmával átlőtték a lábát, minek következtében 
sántított. Zalában is járt. Elfogták. Hogy tovább mi történt 
vele, adatunk nincs. Időnként Patkó Pista bandájába is 
beállt legénynek.

Fischer Salamon. 24 éves zsidó, Nagybajomból. Ló
lopó volt. 2 évi fogságra ítélték, félévenkint 30 botütéssel, 
(400—1835. sz.)

Fördős József. Rögtönítélő bíróság elé került. Mi tö r
tént vele, nem tudjuk. (82—1870. sz.)

Franczi. Német származású. Börtönből történt szökése 
u tán állott be betyárnak. Sobri bandájával járt.

Franyó (Rajta) Ferenc. 1814 körül társaival lopott, 
leölt disznókból éldegélt. Mi lett vele, nincs nyoma.

Freidenreich. Gyenge testalkatú, idétlen alak volt. A 
babócsai pandúrok, csendőrök és a nemeskei polgárok 
együttesen fogták el, de megugrott. (219—1864. sz.)

Fuisz János. Társaival (Récsei József, Mihálfai Vendel 
stb.) számos rablást, útonállási követett el. 5 évi börtönre 
ítélték, mellékbüntetésekkel. (3—1840. sz.)

Futó József. Lásd Csordás Józsefnél.
Futó Mihály. Lásd Csordás Mihálynál.
Fűmag. (Lásd Kis Jancsival.) Sobri bandájának volt 

tagja 1837-ben, üldözéskor megsebezték.
Füttyös Kati. Lásd a betyárok közé keveredett nők fe

jezetnél.
Ganyó György. Gelencsér bandájához tartozott. Lipót- 

váron is fogva volt.
Gazsi Ferkó. Lásd Kocsis Ferkónál.
Gazda György. Csak azt tudjuk róla, hogy rabló volt 

s rögtönítélő bíróság elé került 1851-ben.
Gazda János. Rablótársaival agyonlőtte Tóth László 

balatonberényi bíró öccsét. (3950—1865. sz.)
Gazsi (Varga) Mihály. Kisasszonyfán rabolt három 

társával.
Gál (Prósza) Jancsi. 1875—78-ban említik az iratok. 

Bódis József és Molnár József m agyarladi kanászokkal 
já rt rabolni.

Gálvány János. Az okmányok mint fegyveres betyárt 
említik.
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Gelencsér György. A hivatalos jelentés szerint »elhir- 
hedt csavargó volt«. Bencsik Lajos agarévi, R ibár Mihály 
porrogi kanász s ennek bojtárjával, Sági Istvánnal, a me
gye délnyugati részében raboltak s főleg disznókat ha jto t
tak el. Egy esetet tudunk rablásai közül, mely kegyetlen 
véregzéssel folyt le. Szőllősi Ferenc berzencei kanász, Ka
rosfél s ennek fia és Jám bor József berzencei b irkásbojtár 
tettenérték Gelencsér bandáját, midőn Szőllősitől, a ber
zencei legelőről ellopott 15 sertés közül egyet levágtak. 
Karosfél követelte, hogy a disznót adják vissza. Gelencsér 
ezt megtagadta, m ire a két fél baltákkal ment egymásnak^ 
melynél Gelencsér és társai Szőllősit és Karosfélt baltájuk
kal annyira összevagdalták, hogy ott a helyszínen halva 
maradtak. Gelencsért fején és nyakszirtjén, társát, R ibár 
Mihályt pedig szeme körül sebesítették meg. A hatósági 
vizsgálatnál kiderült, hogy a nagym artom  bíró a gonosz
tevőkkel bűnszövetségben volt. (Andorka, m arclai főszolga
bíró jelentése. 4738—1869. sz.) Hogy Glencsér Györgynek 
mi lett a sorsa, nem tudjuk.

Gelencsér Jóska. Lásd a külön leírásnál.
Gergely János. Kutyási bandájának volt »legénye;:. 

(Bátyja, a 88 éves G. József közlése., Kaposvár.)
Gergye János. Társával a berzencei erdőben csatan

golt s onnan jártak  rabolni. (3947—1859. sz.)
Gósit 1830-ban m int gonosztevőt tarto tták  számon.
Görhes. Sobri-banda tagja volt.
Gróf János. Résztvett 1806-ban Tóth Péter ref. p ré 

dikátor kirablásában és meggyilkolásában. Másuttt is r a 
bolt, gyilkolt.

Gulás József. Fatával egyik Zichy-kastélyban rabolt. 
(3947—1859. sz.)

Gundrics. Rablások m iatt társaival körözték. Csak 20 
éves volt. (5636—1858. sz.)

Gyulai Mihály. 1812. év körül követett el két társával 
kegyetlen rablásokat. Ezért a bíróság halálra  ítélte. A ki
rályi kegyelem azt 8 évi fogházra változtatta, böjttel és 
pálcaütésekkel súlyosbítva.

Gyenesei ( Vendel)  Antal. Angyal Bandir bandájához 
tartozott 1807-ben. Résztvett vezére rablásaiban s gyilko
lásaiban. Börtönre ítélték.

Gyócs József. Kovács Istvánnal együtt végezték ki, 
mint rablót, 1823-ban. (1823. évi január 20.-iki kisgyűlés 
jegyzőkönyve.)
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Gyomoréi Ignác. 1851-ben rablás és gyilkolási szán

dék m iatt társaival együtt halálra  ítélték.
György József. 1851-ben társával kirabolta Mund Fü- 

löpöt s több rablást követtek el. (190(5—1859. sz.)
György József. Betyársága előtt városi rendőr s pénz- 

ügyérvolt. Győri János bandájában szerepelt. (691—1875.)
Győri János. A mikei erdőben fogták el. 1875-ben. 

(691—1875. sz.)
Győri János. Budapestről került Somogy megyébe. 

Ez is városi rendőr volt.
Győri József. Lásd külön leírását.
Gyurák Mihály. 7 tagból álló bandájával já rt 1858-ban.
Gyuri István. Istvándiból. Mészáros Palival já rt 

1858-ban.
Gyurkovics Lázó. Lásd Séta Pista életrajzának leírá

sánál.
Hadai Jóska. Egy tükrösön, melyet Kovács István 

karcolt ki két oldalról, lovasbetyárnak van feltüntetve a 
m últ század ötvenes éveiből. (Donner Aurél gyűjteménye.)

Hadnagy (Mátyás)  János. A m últ század 60-as évei
nek nevesebb betyára lehetett, m ert elfogatásáért a csend
őrök 300 forint jutalm at kaptak. (855—1864. sz.)

H ajkó György. Lásd Fenyő Györgynél.
Hajnal Jancsi. Lásd külön életleírásában.
Hajós Laci. Elfogatásáért a pondurok 50 forint ju tal

m at kaptak. 1838-ban akasztották fel.
Hanig (kenyeres) Pál. 1858-ban 7 tagból álló rabló

bandában szerepelt.
Haracsi János. Csak annyit tudunk róla, hogy több 

társával letartóztatták. Illés bandájához tartozott.
Harangozó Imre. 1812. évi októberi nagygyűlésen van 

említés róla, m int csavargóról.
Hatlábú. Sobri bandájához tartozott.
Hiró János. Strublics János szuloki lakost rabolta ki 

két társával, Sir Józseffel és Molnár Jánossal.
H oliti Gyuri. Milfajt rablótársa volt. 1837-ben fel

akasztották. (2594—1837. sz.)
Holló Ferkó. Tóth Péter bálványosi reí. prédikátor 

kirablásában és meggyilkolásában résztvett, 1806-ban. Má
sutt is követett el rablásokat és gyilkolásokat.

Holpert József. Fercsák Györggyel járt. Gyilkolt is. 
Megszökött s többé nincs említve az iratokban.
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Horgos (L iber) Józsi. Társaival lopott, leölt disznók
ból élősködtek. Em bert is öltek 1814-ben. További sorsuk
ról nincs tudomásunk.

Horsa József. Heten já rtak  rabolni. Társaik között 
két n a  is volt: Lach Erzsébet és Polák Ilona, 1836-ban. 
(76—1816. sz.)

Horvát Banciir. Lásd Angyal Bandirnál.
Horvát Csicsa. Pandúrból lett betyár. Utonállás és 

rablás m iatt 1851-ben társaival együtt felakasztották.
Horváth Csicsa. 1806-ban betyárvezér. Kulcsár Józsi, 

Sípos Jancsi és Buzi nevezetű voltak társai. Lovon járt. 
Raboltak, gyilkoltak. A bíróság halálra  ítélte s ezt meg
előzőleg két ízben tüzes fogakkal megcsipkedtette.

Horvát Ferenc. H aram ia volt, az 1800. év első év
tizedében szerepelt. Mint gyilkost, rögtönítéletileg 1809-ben 
felakasztották. (1869. mgy., 384. p.)

Horvát György. 1801-ben említi az okmány, Csatos 
Mihállyal, m int »istentelen gonosz* személyt.

Horvát György. Lásd Fekete Györgynél.
Horvát György. 1814-ben hosszú rabságra ítélték, fél- 

évenkint 30 pálcaütéssel s pénteki napon kenyéren és vizen 
böjtöltetve. (1814. jún. 4. kgy., 803. p.)

Horváth (K ócz) György. Illés bandájának volt a tagja. 
(3972—1863. sz.)

Horváth Imre. Angyal Bandi bandájának volt a tagja. 
1807-ben börtönre ítélték.

Horváth János. 1826-ban három  társával Pozsega me
gyéből Somogy megyébe toloncolták.

Horváth István. Tóth Péter bálványosi ref. prédikátor 
kirablásánál és meggyilkolásánál résztvett 1806-ban. Más 
helyen is rabolt, gyilkolt.

Horváth József. Pozsega megyéből, m int gonosztevő, 
megszökött. (949—1826. sz.)

Horváth (Szabó) István. 1865. évben a csendőrök el
fogták. Egyebet nem tudunk róla. (3107—1863. sz.)

Horvát (Vida) József. Utonállás és rablás m iatt 1851- 
ben társaival felakasztották.

Horváth József. 1834-ben, m int gonosztevőt, a pan
dúrok a megyén kívül üldözték.

Horváth József. Garaboncon (Zala m.) született. Bir- 
kásbojtár volt. Lippai (Német) bandájának volt tagja. Mar
caliban a rögtönítélő bíróság fel akasztatta. (3400— 1863. sz.)
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Horváth József haram iát Baksay csendőrfőhadnagy 
lőtte agyon Szlavóniában 1893-ban. (»Somogy« 1893. évf., 
jan u ár l.-i sz.)

H orváth József. »Ismeretes gonosztevőnek* említette 
a hivatalos irat.

Horvát Juli. (Kis Pali kedvese.) Lásd a betyárok közé 
keveredett nők fejezéténél.

Horvát Juli. (Kása Gyuri kedvese.) Lásd a betyárok 
közé keveredett nők fejezeténél.

Horvát László. »Ismeretes gonosztevő.* Miliei János
sal bandát alakítottak. Egy Horváth József^ m int szökött 
katona, rögtönítélő bíróság elé került. Ennek Bukovics 
György és Domián János voltak a társai.

Horvát Mihály. Bablásért M arcaliban ítélkeztek fö
lötte. (5820—1852. sz.)

Horvát Mihály. Illés bandájához tartozott. (3972— 
1863. sz.)

Horvát örzsi. Lásd a betyárok közé keveredett nők 
fejezeténél.

Hosszú Jancsi. Főleg disznókat lopott. (1822. májusi 
közgyűlési jkv., 329. sz.)

Horvát Örzsi. (H orvát Csicsa kedvese.) Lásd a betyá
rok közé keveredett nők fejezeténél.

H unyadi János. Mint haram ia megfogásáért Szabó Já 
nos 50 forint jutalm at nyert. (71. p. 1808. év.)

H unyadi János. Mint »haramiának« megfogásáért Sza
bó János 50 frt. ju talm at kapott. (71. p. 1808. év.)

Illés. Fiadon megugrott, később Gamáson egy pandúr 
elfogta. (Vámos Vendel juhász közlése.)

Illés Pál. 1864-ben szerepelt. Lásd életrajzát.
Illés (Csont) Örzse. Lásd a betyárok közé keveredett 

nők fejezeténél.
Inartyi Jancsi. H orvát (Szabó) és Bodorral já rt ra 

bolni. (3107—1805. sz.)
István Ferenc. Társaival 1864-ben fogva tartották.
Jakab János. Mint szabadságos katona állt be betyár

nak. K adarkuton született. Bablógyilkosságot is követett el 
Ballai János társával 1856-ban végezték ki. (2001—1856. sz.)

Jakodi Antal. Több rablást követett el társaival. Az 
iharosberényi tiszttartó kirablásában is részlvett 1814-ben.

Jankó-Buczkó Péter. Garázdálkodásának idejét nem 
tudjuk. Annyi m aradt fenn róla, hogy midőn a bíróságnál 
a kir. ügyész kötél általi halált kért fejére, vidám an mond-



ta: »Adjon kend egy kis bagót, m ajd ha. kiszabadulok, kap 
kend egy pár lovat.«

Jarkov. Zsidó katonaszökevény 1816-ból. Társaival ra 
bolt, gyújtogatott.

Jáger Gyuri. Lásd Dizseri Gyurinál.
Járfás Mihály. 1837-ben betyárkodott. Kőröshegyen 

tartottak fölötte statárium ot.
Jorh (Pihó) Ferenc. 1814-ben halálra  ítélték. (1814. 

évi jan. 4. kgy.)
Juhász András. Lásd a külön leírásnál.
Juhász ( Vincze)  József. Illéssel együtt fogták el. Ka

tonai hatóságnak adták át.
Juki. Bűnügye volt. Nem tudni, mi tö rtén t vele.
Juta György. Elfogták. További sorsa ismeretlen.
Kaczagó János. Lancsák Antal vezetésével járt. Egy 

rablás után, 1863-ban agyonverték.
Kalarábi. Lásd Kis Jancsinál.
Kaloda Ferkó. Az 1817. évi jan. 23. nagygyűlési jegyző

könyv 15. p. emlékezik meg róla, m int »gonosztevőről«.
Kanizsai István. 1852-ben fordult elő a neve.
Kapeller Imre. Torvajon született és Viszen lakolt. 

Nőtlen, katonaszökevény volt. Kisbári és kötcsei rab lásai
ról tudunk. Ez utóbbi helyen egy csizmadiát lőtL agyon. 
A csendőrökkel való összecsapásnál megsebesült s Csicsal 
pusztán Dizseri, Jáger Gyuri társaságában elfogták. 1863- 
ban K arádon felakasztották. (2315—1862. sz.) Előzőleg Po
lák József plébános meggyóntatta.

Kapoli György. Vízváron résztvett Loncsár plébános 
kirablásánál, 1857-ben.

Kara (Zdelár) Miska. Alacsonytermetű, hosszúkás a r
cú, szőke bajusszal és szakállal. H aja ritka, o rra  vastag 
volt. (1654—1865. sz). Bandája D arány határában  a pál- 
falusi csendőrökkel megütközött. A csendőrök elestek. 
(3940—1863. sz.) A többit lásd Bergán Jánosnál.

Karczagi József. A csapi erdőben 1863-ban agyon
verték. Társai Lancsák Antal és Bövid György voltak.

Kaszás József. Több társával csavargónak nevezték. 
Zala megye az okozott károk megtérítését kérte Somogy me
gye révén. (955—1832. sz.)

Kaszprini Ádám. 1862-ben a rögtönítélő bíróság fel
akasztatta. (2573—1862. sz.)

Katancsi József. 1862-ben m int gonosztevőt Pozsega 
megyéből Somogy megyébe toloncolták. (49—1862. sz.)

397
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Kazsoki Márton. Mint gonosztevőt említi a 2938— 
1838. sz. irat.

Kámán Gyuri. Komlósd körül társával rabolt, 1859- 
ben elfogták.

Kántor György. 1852-ben van említve. Rögtönítélő- 
bíróság elé állították.

Kántor János. Mészáros Pali bandájához tartozott, 
1856—60 között.

Kánya Péter. Korábban kanászlegény volt, nagyorrú, 
bibircsókos arcú, sovány, nyurga legény volt. Mocskos- 
beszédű, ellenszenves tagja volt a Patkó bandájának.

Kása (Szili) György. Többször említik, m int rablót.
Kelemen Ferkó. 1815-ben Pozsegában fogták el, m int 

betyárt.
Kelemen József. 24 éves, kisbőszénfai kanász volt. 

Részlvett Oszvald Péter németladi plébános kirablásánál, 
3 évi, böjttel szigorított börtönt kapott.

Jíenyeres Pál. Lásd Hanig Pálnál.
Kása Gyuri. 1804-ből, H orvát Örzsi kedvese révén 

van említve, m int betyár.
Keserű Jóska. Juhász András bandájában volt, liol 

állítólag m int első legény szerepelt. Igen gyakran Berkes 
György kiüti kanásznál tartózkodott.

Király Jancsi. Sobri bandájában szerepelt.
Kis (V ak) Ferkó. Már 15 éves korában pálcaütésekre 

ítélték. Társai voltak: Vágó János és Szekeres (Szávecz) 
János. Magánosán is csavargóit. Főleg disznókat loptak 
s az erdőkben azokból éldegéltek. Kis Ferkót halálra  
ítélték. (86—1817. sz.)

Kis Gyuri. A Szőke Miska-féle banda tagja volt. ül
dözői lőtték agyon 1814-ben.

Kisgyótai. A nóta szerint Juhász András bandájában 
volt hosszabb ideig.

Kis István. 1851-ben rablási és g\úlkolási szándék 
m iatt több társával halálra  ítélték.

Kis Jancsi. (Fűmag, Kalarábé.) 28 éves, kisded, gyen
ge alkotású, tisztaképű, fekete, fonotthajú, mohódzó forma 
bajuszú, igen jó lövő, felettébb bátor, sőt vakmerő, a le
írás szerint. Lovakat, kocsit lopott. Egyebet nem tudunk 
róla.

Kis János. Mint »gonosztevőt« Pozsega megyéből két 
társával áttoloncolták Somogyba 1826-ban. (944—1826.)

Kis Jancsi (Teknőhátú.) Sobri bandájában működött.
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Kis János. Szabadságolt katona volt. 1858-ban Tóth 
János gyékénjresi kereskedőt fosztotta ki, Pipacs Mihály
ival. (3440—1858. sz.)

Kis József. Az 1863—65. években különböző bűnté
nyek miatt két ízben is büntették. A jelentés szerint v e 
szedelmes gonosztevő« volt. Harm adszor is börtönbe ke
rült. Társai voltak: Nagy István és Pusztás József.

Kis József. Társával, Pintericcsel R inyaujlakon rabolt.
Kis Márton. Az ötvenes években rabló, útonálló volt. 

Nagyatádon akasztották fel. (4666—1852. sz.)
Kismezser Mihály. Kőröshegyi rablásáról tudunk, me

lyet Tuba József társával együtt követett el 1872-ben.
Kis Miska. Porrogi születésű »híres csavargó«. Midőn 

meg akarták fogni, elkezdett baltájával vagdalkozni s le
vágták.

Kis Pali. Betyái'vezér volt.
Kispál János. Erdélyi Jánossal és Hóka Györggyel 

járt. Jó ideig raboskodott. A megye délnyugati részében 
kalandozott a m últ század 60-as éveiben.

Kis Pali. 1804-ben Árvái Antallal és Farkas Gyurival 
járt. Zalában és Horvátországban is rabolt és gyilkolt.

Kis Sándor. 1834-ben m int »gonosztevőt« elfogták.
Kistáj József. Lásd Kozma Józsefnél.
Kobuli János. 1858-ban mint országúti rabló van 

említve.
Kocsis (Gazsi) Ferkó. Angyal Bandival já rt 1807 kö

rül. Börtönre ítélték.
Kocsis F. Bélyeget sütöttek rá, m int gonosztevőre. 

(151-1814. sz.)
Komáromi (Nővele) János. 1862-ben fogta el Szabó 

György m ónérpusztai erdős. Sorsáról nincs tudomásunk. 
(3708—1862. sz.)

Kocsis Ferkó. Mint haram ia van említve a 184—1868. 
számú okmányban.

Özv. Kotnyekné. M árton Vendellel, Oroszlán Pali tá r
sával volt szerelmi viszonyban. (Lásd a betyárok közé 
keveredett nők fejezeténél.)

Konczinát. Juhász András bandájában volt. Üldözés 
közben Kelevizen egy fára  menekült, onnan lőtték le a 
pandúrok. (Somogy, 1868. jún. 9. sz.)

Koppány. Babócsán lőtték agyon 1881. évben.
Kovács Csicsa. 1872-ben szerepelt.
Kovács István. 1823-ban halálra  ítélték.
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Kovács István. Társaival együtt 1851-ben útonáilás 
és rablás m iatt felakasztották.

Kovács István. H alálra ítélve. (1879—1853. sz.) A 
budai H elytartótanács »kedvetlenül« vette, hogy a pap a 
halálra  nem készítette elő.

Kovács István. Négyen jártak. 1858-ban elfogták. 
(8708—1358. s z j

Kovács János. Lakócsai származású, fegyliázat viselt 
betyár.

Kovács ( Csorba) József. 1807-ből. Angyal Bandi ban
dájával járt. Börtönre ítélték.

Kovács László. Hét tagból állt bandája 1858-ban.
Kozma ( Kistáj) József. Mint rabló, a rögtönítélő bí

róság elé került.
Kócz György. Horváth György mellékneve. Lásd olt.
Kocsis Ferkónak, m int haram iának megfogásáért a 

vármegyei katonák jutalm at kérnek. (184. p. 1808. sz.)
Kása Gyuri betyárvezér, 1804-ből. Horvátországban 

Német Jancsi néven szerepel.
Kosa György. Lásd Szili Györgynél.
Köpe József. 1864-ben kivégezték. Elfogója, Vittek 

Sándor, 240 P jutalm at kapott. (173—1864. sz.)
Körgyi Jancsi. Patkó Pista bandájában volt. Kötésén 

lőtték agyon egymást egyik pandúrral. A pandurőrm esterj 
látva, hogy a betyár céloz, rákiáltott a pandúrra: »Bukj 
le, fiam!« »Lebukom, uram , örökre.!« El is esett. (Jám bor 
Dezsőné közlése, Ságvár.)

Kötyöri Jóska. Somogyturi születésű. A vilyapusztai 
összeütközésnél őr volt. Agyonlőtte magát.

Kulcsár Józsi. H orváth Csicsa társa. 1806-ban mint 
cégéres rablót a bíróság halálra  ítélte s ezt megelőzőleg 
kétízben tüzes fogakkal csipkedték meg.

Kudi. Haditörvényszék előtt állt 1864-ben.
Kulcsár Treszka. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezetében:
Kulcsár József. H ajnal Jancsival résztvett Deák Fe

renc és sógorának, Oszterhubernek, kirablásánál, Puszta- 
szentlászlón. (Lásd az esetet H ajnal J.-nál.) 1864-ben meg
sebezve találták s elfogták.

Kulics. Hajnal Jancsi rablásainál említik. Oszterhuber 
és Deák Ferenc kirablásánál ő szegezte puskáját az ott 
tartózkodó Deák Ferencre, azt az utasítást kapva, hogy ha 
megmozdul, azonnal lőjje agyon.
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Kulupács. A m últ század ötvenes éveiben garázdálko
dott, de csak rövid ideig. Elfogták. Róla Csurgó határában 
egyik dűlőt Kulupács-szállásnak nevezik. Csurgón, a temető 
sarkában van elföldelve, m inden külső jel nélkül, de nyo
ma még most is látszik a sírhelynek, mely három szög
alakú. Kulupács bandája lőtte agyon egy ütközetben Wo- 
jesky Vencel 21 éves alvadászt, ki szintén Csurgón van 
eltemetve. Síremléke még áll’. (Hőke Dániel közlése.)

Kun Gyuri. Más megyékben Barna, Fekete Laci nevet 
is viselt. 1801-ben bírósági ítélet alapján elevenen kerékbe 
törték.

Kun János. Mint rablót egy Lobi nevű tanító fogta el, 
amiért 300 forint jutalm at kapott 1864-ben. (855—1864. sz.j

Kuli Ferenc. Kőröshegyen statáriális eljárás alá ke
rült 1836-ban. Valószínűleg felakasztották.

Kuli György. A 382, 410. és 709. sz. 1808. évi iratok
ban m int rabló van említve.

Kutyási (Leopold) György. Lásd külön életrajzában.
Lacza János. Séta Pista bandájához tartozott.
Lakat Miska. Patkó Pista bandájának volt tagja. Na

gyon erős ember hírében állott, ki vastagabb patkót puszta 
kézzel elgörbített, ércpénzt kettétört, m inden lakatot ki 
tudott nyitni, azért is nevezték lakatnak. Igazi neve isme
retlen. Sorsáról nem tudunk.

Lancsák Antal. Rövid György és Karczagi János társai 
1863 április 16-án agyonverték. (1434—1863. sz.)

Lanovics Ferenc. Lásd Mészáros Ferencnél.
László János. A m últ század ötvenes éveiben szere

pelt. Rögtönítélőbíróság ítélkezett fölötte. Miként, nyoma 
nincs. (6743—1852. sz.)

Lázár István. Lásd Piri Istvánnál.
Leopold György. Lásd külön életrajzában, Kutyásinál.
Levonyák János. Annyit tudunk róla, hogy 1873-ban 

több társával együtt üldözték.
Liber. Lásd Horgos Jánosnál.
Liliom Jancsi. Hosszú ideig betyárkodott. A m últ szá

zad huszas éveiben az ozorai »vérhatalommal bíró bíróság* 
mint »cégéres gonosztevőt* halálra  ítélte, de kivégzése előtt 
megszökött. Főleg lovakat lopott. Bekalandozta Fehér, Zala 
és Veszprém megyéket. Somogybán kim utathatólag Lapa 
és Répás pusztákon, Megyeren és Nágocson járt. Somogy- 
ból Baranyába csapott át. Még 1838-ban is szóltak ró la 
az iratok. Hogy életét hogy fejezte be, nem tudjuk.

26



402

Lipics György. 1859-ben m int »felt egy verzett« betyárt 
fogták el társaival a gyékényesi erdőben.

Lőczi János. Mint rabló van említve. (2094—1833. sz.)
Lukics János. Angyal (Horvát )Bandir bandájából. 

Résztvett vezére cselekedeiben. (Lásd Angyal Bandirnál). 
Szökött katona volt. Börtönt kapott.

Maczkó Márton. 1816-ban já rt hat társával (köztük 
két nővel) rabolni.

Magdics István. 1852-ben van említve, mint rabló. 
(2576—1852. sz.)

Magyar Gyula. Patkó Jancsival járt. Szép, de gyámol
talan ember volt. Felesége, Pücsök Kata, Patkó János ked
vese volt. Magyar Gyula, m int a mozsgóiak közölték, »bör- 
tönben száradt el.«

Magyar István. 1806-ban része volt Tóth Péter ref. 
prédikátor meggyilkolásában. Más helyen is rabolt és gyil
kolt társaival.

Magyar József. Séta P ista álneve Horvátországban.
Markó Ádám. Nagyrécséből származott, de Somogybán 

sokat rabolt.
Matyi Ferenc. 1852-ben több társával együtt felakasz

tották.
Mátyás Ferenc. Sípos Jánossal és Bogdán Já 

nossal járt.
Mándics (S im on) István. Répás pusztán születeti, mint 

»kujtorgót« elfogták és felakasztották. (1958—1863. sz.)
Mandl József. Orosz Pál társaságában járt.
Márton János. Csak azt tudjuk róla, hogy rabló volt.
Márton László. Egy Zichy-kastélyban rabolt 21 társá

val. 1863-ban felakasztották.
Márton László. M arcaliban akasztották fel, 1873-ban. 

Egy M árton László Csáforra! járt együtt. Alsósegesden 
a csendőrök nehéz sebet ejtettek rajta. (2814—1862. sz.)

Mártonicz József. 1809-ben, m int haram iát rögtön- 
ítéletileg felakasztották. (1809. mgy. 384. p.)

Márton Vendel. Oroszlán Pali társaságához tartozott.
Máté György. 1863-ban rögtönítélő bíróság elé ke

rült. (2114—1863 sz.)
Máté Jóska. Séta Pista társa volt. Magyarlukafai 32 

éves, nős ember volt. A Dencsháza melletti Galambos-pusz
táról, hol kanász volt, állt be betyárnak. A banda egyik 
legnevesebb alakjaként szerepelt. Középtermetű, vállas, 
alacsony homlokú, a nyak körül ritka, vöröses szakállal.
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Feleségét elhagyva, Bödő Böske nevű nővel élt, ki rab lá 
sokban is vele tartott. Máté fejére 50 ft. díj volt kitűzve. 
Teklafaluban fogták el. Hogy azután hogy végződött élete, 
nem tudjuk. Valószínűleg felakasztották.

Máté Sándor. 1851-ben rablás m iatt több társával 
együtt felakasztották.

Mátyás György. 1859-ben társával, m int felfegyverzett 
betyárt fogták el a gyékényesi erdőben.

Mátyás Jankó. Pozsega megyében fogták el, Vajda 
Mihály, Kelemen Ferkó és egy m ásik társuk társaságában. 
Vallomásukat — kutatás végett — Somogy megyéhez át
tették. (1815. kgy. 104. p.)

Mátyás Ferenc. Sipos János és Bognár Jánossal együtt 
a nagykanizsai rögtönítélő bíróság elé kerültek. További 
sorsukról okmányok nincsenek. (4009—1853. sz.)

Mátyás János. Lásd Hadnagy Jánosnál.
Ménesek. Illés Pál társa  volt. Kivégezték.
Mencseli. Két társával egy rinyaujlaki embertől ko

csit-! ovat lopott. Társával, valami Maxival együtt a fiadi 
erdőben agyonlőtték. (3873—1864. és 3154—1864. sz.) A 
másik társát, Illést Gamáson fogták el.

Mester József. Patkó Jancsi bandájával járt.
Mettersdofer. Mészáros Pali bandájához tartozott. 

Zsidó volt. Már Győr megyében híressé vált m int betyár. 
Elfogása előtt álnév alatt bujkált. Mi történt vele? Nerp 
tudjuk.

Mészáros (Lanovics) Mihály. Három  tagú társaság
nak vezére. B lauhorn Mátyás zsidót Böhönyén ő lőtte 
agyon. Felakasztották.

Mészáros Pali. Lásd külön leírásban.
Micski Kati. Lásd a Betyárok közé keveredett nők 

fejezetnél.
Mihálfi Vendel. Főleg Farkas Laci társaságában ra 

bolt. H alálra ítélését 5 évi börtönre változtatta a kir. tábla. 
(3-1848.)

Mike Sámuel. A m últ század 30-as éveiben szerepelt.
Mike Ferenc. Porival és Posta Ferkóval já rt rabolni 

1843-ban.
Mikii Bözsi. Lásd a többi női szereplőknél.
Miilei János. 1868. körül Horváth László és Horváth 

Józseffel já rt rabolni.
Miske Ferenc. 1834-ben m int »gonosztevőt« elfogták. 

Egyéb adat nincs róla.
2 6
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Molnár Ferenc. K adarkuti betyár. Folyton kupor
gott s veszélyes ember volt. Résztvett a gyöngyösmelléki 
rablásban. Bíróság elé került.

Molnár János. Társával, Hiróval rabolgatott Sziget
vár környékén. Felakasztották.

Molnár ( Nadrág) József. Simon Istvánnal s Fala 
Józseffel együtt akasztották fel, 1862. évben. Ivesseldorfer 
József zalaegerszegi hóhér akasztotta fel őket Kaposvá
ron a Keceldombon. (2128—1862. sz. és 10478—1862. sz.)

Molnár József. 1872-ben körözték, m int rablót. Ké
sőbb 1879-ben Strublics szuloki lakost rabolta ki.

Molnár József. Pániccsal és Farkas Jánossal Csicsal- 
pusztán Csepregi Istvánt rabolta ki.

Móricz Böske. Lásd a Betyárok közé keveredett nők 
fejezeténél.

Mózes József. Szintén katonaszökevény. 1816-ban Ber- 
zencén két zsidó társával egy görögöt rabolt ki. Szerte- 
széjjel jártak  rabolni, gyújtogatni.

Mártin Józsefet gonosztevőnek m ondja Serpenyős Ist
ván társával a hivatalos irat. (738—1828. sz.)

Mustos. Lásd Fábián Pistánál.
Mustos. Rablótársával, M olnárral járt. (4429—1811.)
Nadrág József. Lásd Molnár Jancsinál.
Nagy Ferenc rabló elfogásáért 100 forint ju talm at 

adtak. (4374—1864. eln. sz.)
Nagy Ferenc. Séta Pista álneve Horvátországban.
Nagy íNémeF) György.
Nagy Pál. (838—1832. sz.)
Nagy György csavargó. Zala megye az okozott káro

kat Somogy megye révén kéri megtéríteni. (233—1832. sz.)
Nagy (N ém et) György. 1851-ben, rögtönítélőbíróság 

elé került. (1670—1851. sz.)
Nagy György. Mint »rablót«, kötél általi halálra  ítél

ték. 1852-ben.
Nagy Gyuri (Pizdóczi). 1805. évből nagykanizsai rab 

lásáról van említés téve.
Nagy Imre. »Bűntársaival« van említve. (422/1822. sz.)

Nagy Imre. Kötél általi halálra  ítélték 1852-ben.
Nagy (Udvardi) István. Jakodi Antal herényi tiszt

tartó t rabolta  ki társaival és vásárosokat fosztogatott 
1814-ben.

Nagy István. 1853—56. években Kis József bandá
jában szerepelt.
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Nagy Jánost Pozsega megye kéri megítéltetni. Több 
társával disznókat tolvajolt. (1923—1826. sz.)

Nagy János. »Gonosztevő, szökevénjr«-nek van em
lítve. (164—1823. sz.)

Nagy János. Sobri bandájának volt tagja. 23 éves, 
»befonott hajú, józan, szelíd természetű, bátor beszédű.«

Nagy János. 1859-ben a Ju ta melletti erdőben mint 
fegyveres rablót tartóztatták le.

Nagy József haram iaként van említve. (428—1821. sz.)
Nagy (Pizdóczi) József. Dudás nevű egyén kirablása 

miatt 1863-ban vizsgálat alatt volt. (1171—1863. sz.)
Nagy József. Rögtönítélőbíróság elé állították 1869- 

ben. (1327—1869. sz.)
Nagy József. 1833-ban kivégezték, m int haram iát em

líti egy Somogy megye, 1823. évi jan. 20. kisgy. jkönyve.
Nagy József. A legdurvább lelkű betyárok közé ta r

tozott, ki társaival rablásainál felháborító kegyetlenségeket 
követett el. 1812. év körül garázdálkodott.

Nagy József. Oroszlán Pali bandájához tartozott.
Nagy Pál. (383—1832. sz.)
Nagy Mihály. Kötéséi születésű. Fazekas József és 

Szabó Péterrel a múlt század első évtizedeiben nagy h írre  
tett szert. 1815-ben felakasztották. (759—1815. sz.)

Naszladi (Südi)' Márton, csúfnéven Kismekkora«. 
Dóczy Tivadar uraságnál volt zsellér. Ref., nőtlen. Orvosi 
megállapítás szerint gyengemellűsége m iatt testi büntetést 
nem szabhattak ki rá. Patkó Jancsival többször együtt m u
latott Görösgálon, a Zöldág csárdában. Zsoldos, pandúr- 
őrmester fia ott meg is sebesítette. A kir. tábla börtönre 
ítélte.

Nád Jancsi. Külön élő s külön vállalkozó betyárként 
ismerték, ki Zalából időközönként átrándult Somogyba 
s főleg a balatonm enti községekben fordult meg. Néha 
Patkó Pista bandájának kiegészítő tagjaként szerepelt.

Német. Lukafán rabolt. 1864-ben kivégezték. (4518— 
1864. sz.)

Német György. Lásd Nagy György alatt.
Német Gyuri. Lásd Kun Gyurinál.
Német Istók. Juhász András bandájában szerepelt, 

résztvett az osztopáni bíró meggyilkolásában is. (Somogy, 
1868. jún. 9. szám.)

Német István. Tapsonyban Nád Jancsival és Deák
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Sándorral rabolt. Antalfalván fogták el a pandúrok, tár
saival együtt.

Ném et János rablónak Csóra László hamis passzust 
adott. (827—1829. sz.)

Ném et (Lippai) Pál betyárvezér. Lásd Lippai Pálnál.
Novele ( Komáromi) János. Lásd Komáromi név alatt.
Nógrádi György. Rögtönítélőbíróság elé állították 

1852-ben.
Olasz Sándor. Mint »gonosztevőd, 1834-ben elfogták.
Oroszi Pista. Két társával 1834-ben a pandúrok mint 

»gonosztevőd elfogták.
Oroszlán Pali. Lásd külön leírásban.
Osztopáni Márton. Horvát József és Mártonicz nevű 

társaival 1809-ben statarialiter, m int haram iákat felakasz
tották. (1809. mgy., 384. sz.)

Paczal Gyuri. A m últ század első évtizedeiben Bognár 
András társával rabolt, gyilkolt. Sorsáról nem tudunk.

Pakos István. Mészáros Pali bandájában szerepelt az 
1856—1860. években.

Palaczki György. Négyen jártak  rabolni: Pániccsal, 
M olnár Józseffel és Farkas Jánossal, 1876-ban.

Pali Miska. A m ájusi megyei nagygyűlésen, 1813-ban 
m int csavargó van említve.

Pam uk Gyurka. Mészáros Pali társa volt.
Panni Rozi. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezeténél.
Pánics. Farkas Jánossal, Molnár Jánossal és Csepre- 

givel rabolt.
Pap András. 1858-beli rabló. Négy társa  volt. Sorsá

ról nem tudunk. (8708—1858.)
Patkó (Subatics) Ferenc. 1851-ben több társával rab

lás m iatt felakasztották.
Patkó János. Lásd külön életleírásában.
Patkó ( Csorba) József. Lásd Csorba Józsefnél..
Patkó Pista. Lásd külön életleírásban.
Pepelka János. Csak nevét ismerjük.
Peperő János. Kis József bandájával já rt 1853—65-ben.
Peperő József. Mint az előbbi.
Persa János. 1879-ben fogták el.
Peti Miska. Sobri tá rsa  volt.
Péterfai Julis. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezeténél.
Pihó (Jorh) Ferenc. Lásd Jorhnál.
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Pintér János. Három  társával Lapa-pusztán négy lovat 
lopott 1859. évben.

Pinterics Péter. 1864-ben szerepelt. (4032—1864. sz.) 
Kis József és Sípos Gyula voltak a társai.

Pipics Mihály.
Piri (Lázár) István. Szökött katonából lett rabló 1814- 

ben. Testvéreivel, Miskával és Józsival já r t  nagyobbszabású 
rablásokra.

Piri József. 1814-ben csak 18 éves volt s bátyjaival 
já rt rabolni. Egyik Pirinek sem tudunk további sorsáról.

Piri Miska. Bátyjával, Istvánnal já rt 1814-ben rabolni.
Piros Csicsa. Elfogták. (4383—1840. sz.)
Piros Pali. 1862-ben tárgyalták bűnügyét.
Pizdóczi (N agy) József. Lásd Nagy név alatt.
Piszi Miska. Szőke Miska bandájával járt. Mivel a 

bandát megtámadó strázsam esterre szándékosan nem lőtt, 
társai agyonvagdalták.

Polák Ilona. Lásd a betyárok közé keveredett nőknél.
Poró. Oroszival, Mike Ferenc és Posta Ferkóval együtt 

fogták el 1843-ban. (4542—1877. sz.)
Posta Ferkó. Oroszival, Poróval és Mike Ferenccel 

já rt rabolni. 1833-ban.
Próféta. Patkó Pista társa volt.
Prósza János. Lásd Gál Jánosnál.
Prósza. Radiccsal és M olnárral szerepelt 1876-ban.
Pusztai István. Mint »kujtorgó« van említve 1860-ban. 

(1595—1860. sz.)
Pusztás József. 1853—56. években Kis József bandá

jával járt.
Pücsök Kati. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezeténél.
Pizdóczi Gyuri. Lásd Nagy Gyuri alatt, a m ásik Piz

dóczi Józsefet pedig Nagy József alatt.
Radics József. Prósza Jánossal és Molnár Józseffel 

já rt 1876 körül.
Radics Pista. Előbb Patkó Jánossal, az ő halála után 

pedig Bergán Jánossal járt. Kistermetű, de rendkívül erős 
ember volt. Bogdásán fogták el. Siklóson akasztották fel. 
Esete Bergánnál van leírva.

Ragacs István. Bergán bandájában szerepelt. Siklóson 
akasztották fel.

Rajta Ferenc. Lásd Franyó Ferencnél.
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Récze Pál. Sótonyi a mellékneve. Illés bandájának 
volt tagja. Lásd Sótonyinál.

Récsei József. Öt társával számos rablást követett el. 
5 évi börtönt kapott. (3—1840. sz.)

Redner Ferenc. Oroszlán Pali társa  volt.
Rekettye Zssuzsi. Sajtos betyár kedvese volt s részl- 

vett rablássaiban. Lásd a betyárok közé keveredett nők 
fejezeténél.

Renger János. Útonálló rabló volt, ötévi börtönre 
ítélték társaival. (3—1840. sz.)

Rezi Gyuri. Az 1830. évben mint »gonosztevőd ta r
tották számon.

Répa Rozi. Lásd a betyárok közé keveredett nők 
fejezeténél.

Révész Mihály. Üldözéséről emlékeznek meg az ok
mányok.

Ribár Mihály. Porrogi kanász. Alkalmi rabló volt.
Ritler Bernát. Mint zsidó rablóról emlékezik meg a 

2865—1832. sz. irat.
Rostás Vendel. Mint »haramia« van említve. Két tár

sával Tolna megyében lőtték agyon 1817-ben.
Rostély Anna. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezeténél.
Rozenberg Salamon. Nagyberényi, 68 éves csavargó, 

lólopó, hittagadó. Két évre ítélték, félévenként 32 korbács
ütéssel. (189—1840. sz.)

Rövid György. 1863-ban szerepelt két társával: Lan- 
csákkal és Karczagival.

Rudolf Istvánt, m int rablót említik 1858-ban.
S. Gyula. Pécsi születésű, 36 éves, nőtlen. Társaival 

Kis Józseftől a nagybajomi úton rabolt. Iharosberényben 
felakasztották. Vezetéknevét szándékosan nem közölték.

Sajtos (T ó th ) János, vagy István. 1864-ben rabolga- 
tolt. (24—864. sz.) A Gelencsér bandával já rt s abba 
egyik kedvesét, Rekettye Zsuzsit is belevonta. Sajtost — 
állítólag — társai lőtték agyon.

Sági István. Gelencsér József bandájának volt tagja.
Sámuel. Mint rabló zsidót említi a 2865—1832. sz. irat.
Sárái (Csöcse) József. 1851-ben társaival útoiiállás 

és rablás m iatt felakasztották.
Segesdi (Szabó) Ferkó. Bandavezérként szerepelt. 

1864-ben fogták el Istvándiban. Illés Palival já rt rabolni.



Selem Ferkó. Egy ideig szolgalegény volt Kaposvárott. 
Vilya-pusztán, rablás közben fogták el 1872-ben.

Selem Józsi betyárról csak annyit tudunk, hogy elő
zőleg Kisasszondon kanászbojtár volt a m últ század 6(J-as 
éveiben.

Selem Pista. Esetleg azonos Selem Ferkóval. Taián el
cserélték keresztnevüket. Noszlopi Aba Tiham ér egy róla 
szóló dal harm adik versszakát a »Somogyi Ujság«-ban 
közölte 1940. évi január 13-iki számban. Az első versszak.

Selem Pista az én nevem,
Csárdában a becsületem.
Ökröm, tinóm akárhány van,
Ki a legény a csárdában.

Noszlopi Aba Tiham ér híres betyárnak mondja. Nevére 
az iratok között nem akadtam.

Serpenyős Istvánt a 738—1828. évi okmány társaival 
gonosztevőnek említi.

Séta Pista. Lásd külön leírásban.
Simon H enrik. Mészáros Pali bandájához tarlozotL. 

Zsidó volt. Falujából, Nemespátróból 1857-ben tűnt el. 
További sorsáról nem tudunk.

Simon (Magdics) István. Lásd Magdicsnál.
Simon (Csorba) János. Lásd Csorbánál.
Simon József. Lásd Csorba Józsefnél.
Sípos Gyula. Mint rablót felakasztották.
Sípos Istók. Szőke Miska-féle bandával já rt; üldözői 

1814-ben agyonlőtték.
Sípos Jancsi. Horvát Csicsa bandájában szerepelt 

1806 körül.
Sípos Jancsi. Szőke Miska bandájához tartozott 1814- 

ben. Igen heves természetű volt. Társai Ürüs-büdösnek 
csúfolták. Nem tudjuk, hogy mi lett a sorsa:

Sípos János. Mátyás Ferenccel és Bognár Jánossal 
járt 1853-ban. (4909—1853. sz.)

Sípos János. 1854-ben m int rablót Fehérvárról So
mogyba kísérték át.

Sípos Miska. Szőke Miska-féle bandával járt. 1814-ben. 
üldözői agyonlőtték.

Sípos (Bolha) Pál. Lótolvaj volt. (383—1630. sz.)
Sir József. Molnár Jánossal és W irt Jánossal já rt ra 

bolni.

409
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Somogyi József. 1859-ben társaival 4 lovat lopott.
Sobri Jóska. Lásd külön leírásban.
Sós István. Schőn József miklósi plébános kirablá

sakor annak egyik megkínzója volt. Börtönre ítélték.
Sónyi József. Juhász András bandájában rabolt. Mi- 

módon pusztult el, nem tudjuk. Valószínűleg felakasz
tották.

Soromfai János. 1863-ban a lajosházi b irkáéiban  ta
nyázott, ahol a pandúrok s csendőrök körülfogták. Látva, 
hogy menekülésre nincs kilátás, agyonlőtte magát. (1964— 
1863. eln. sz.)

Soromfai József. Lásd külön leírásban.
Sovány István. Mint haram iát 1826-ban felakasztották, 

Blaskovics társával. (1826. megyegyűlés p.) Katonaszöke
vény volt. Elfogatásukkor a megfogó katonáknak »a barcsi 
sóházban 100 fr-tokat váltócédulákban assignált a Con- 
silium«. (730—1826.}

Sós (Vajda) Mihály. Mint rablóról tesz említést az 
1918. évi kisgyűlés 802. pontja. H alálra ítélték, de bün
tetését töm löcre változtatták.

Sós. 1835-ben fogták el. (2836—1835. sz.)
Sótonyi György. Séta Pista rablőtársa volt.
Sótonyi (Récze) Pál. Illés Pál társaként szerepelt.
Sótonyi Ferenc. Szökött katonaként állt be be

tyárnak.
Subatics Ferenc. Lásd Patkó Ferencnél.
Suhajda Pál. H at társával já rt rabolni. Köztük két 

nő is volt. (76—816. sz.)
Sudár (Barna, vagy Bódis) József. Lásd Barnánál.
Sz. vagy A. György. Görösgáli, 21 éves, nőtlen volt. 

Rabolt. Görösgálon felakasztották.
Sz. István. Kisdobszai, 31 éves, nőtlen. Görösgálon 

felakasztották.
Szabó Ferkó. (Segesdi.) Lásd Segesdinél.
Szabó Gábor. 1851-ben rablás és gyilkolási szándék 

m iatt társaival együtt felakasztotlák.
Szabó István. Kisbőszénfai kanász volt. Séta Pista 

bandájához tartozott.
Szabó István. Lásd Horváth Istvánnál.
Szabó István. 1864-ben fogatta el IJegyessy főszolga

bíró. Előzőleg s közben is Kovács Kálmán görösgáli b ir
tokosnál volt kocsis. Résztvett H erm án Zsigmond Gomb
kötő-pusztai birtokos s több zsidó kocsmáros kirablásánál.



Szabó János. U tonállás és rablás m iatt 1851-ben tá r
saival együtt felakasztották.

Szabó József. 1851-ben utonállás és rablás m iatt fel
akasztották.

Szabó Kistáj. Gigéből származó betyár.
Szabó Pali. 1835. körül a pandúrok m int gonosz

tevőt megyén kívül üldözték társaival.
Szabó Péter. Fazekas József és Nagy Mihály társaival 

nevezetessé vált. 1815-ben felakasztották. (759—1815. sz.)
Szabó Vilma v. Berg Nani. Lásd a betyárok közé ke

veredett nők fejezeténél.
Szaka József. Csavargóként van említve Erős István 

társával. Egy 12 (?) tagból álló bandában volt. Rablásai
kat nagy kegyetlenséggel vitték végbe. A bíróság elítélte.

Szakos István. Mészáros Pál bandájának volt tagja 
1856—1860-as években. Horvátországba menekült. További 
sorsáról nem tudunk.

Szalai János. 1867-ben szerepelt . Egy-elkövetett bűne 
után a tiszti ügyész hosszú börtönbüntetést javasolt »ezen 
javíthatatlan s az emberiség veszedelmes mételyére, ki 
életének nagyobb részét börtönben töltötte.«

Szalai József. Sobri bandájának volt tagja.
Szasza Pál. 1834-ben üldözték a megyén kívül is.
Szántó István. Oroszlán Pali bandájában volt. Vele 

együtt szökött meg K ishartáról, ahol feltételes szabadságá
nak próbaidejét töltötte. Valószínűleg csendőrök lőtték 
agyon üldözés közben.

Szegedi József. Mint gonosztevőt, Pozsega megyéből 
három  társával hozták át Somogyba 1826-ban.

Szegfű Imre. Csavargó. (535—1824. sz.)
Szekeres (Szávecz)  Györgg. Kis Ferkó bandájának 

volt tagja. (86—1817. sz.)
Szekeres Ferenc. 1851-ben több társával rögtönítélő 

bíróság elé került. (8752—1851. sz.)
Szekeres Ferenc. 1858-ban egy hét tagból álló betyár

bandában szerepelt.
Szentes Benedek. 1852-ben van említés róla. (8225— 

1852. sz.)
Szép Ferkó. Lásd Bergán Jancsinál.
Szilágyi (Antal) Gyuri. Lásd Antalnál.
Szilágyi (Kása) Gyuri. 1814-ben halálra  ítélték, amit 

nehéz vasban töltendő börtönre változtattak, hetenként
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2 napi böjttel s évenként 25 pálcaütéssel. (1814. évi kis- 
gyűlés, 802. p.)

Szilágyi István. Schőn József raiklósi plébános ki
rablásának s megkinoztatásának egyik tettese volt. Bör
tönre ítélték.

Szili v. Tamás. Semmit nem tudunk mást róla, m int 
hogy betyár volt.

Szili (Kosa) György. 1810-es években rabolt társai
val, nagyon vérengző volt. Rablásainál a vele ellenkezőket 
összevagdalta.

Szombat Ferkó. Patkó Pista bandájának kiegészítő 
tagjaként szerepelt.

Szombat János. Utonállás és rablás m iatt 1851-ben 
társaival együtt felakasztották.

Szőke Józsi. Két társával disznót lopott Pozsega me
gyében s a megye elítélttését kérte. (607—1826. sz.)

Szőke Miska. Híres betyárvezér volt. Bandája 6 tagból 
állt. Mint a bíróság előtt kijelentette: nem tudja, m iért hi- 
resedett el úgy. Társaival réme volt a lakosságnak. Való
színűleg bitófára kerültek.

Szusza Pali. Farkas Ferkó társa  volt. (Lásd ott is.)
Takács György. Illés bandájában szerepelt.
Takács János. Lippai (Német) Pál bandájához tar

tozott. Holládon született. Bevallása szerint öt rablást kö
vetett el. 24 éves volt. Főnyeden a korcsmában fogták el 
a csendőrök. 1863-ban Marcaliban akasztották fel. (31— 
1881. eln. sz.)

Takács (Babos) László. 1806-ban résztvett Tóth Péter 
bálványos! ref. prédikátor meggyilkolásában. Másutt is 
rabolt, gyilkolt.

Tallér Pista. Börtönből megszökött rabló. Egyebet 
nem tudunk róla.

Talpas (Böröcz). Lásd Böröcznél.
Tarnóczai István. 1853-ban szerepelt egy 7 tagból 

álló bandában.
Tálos Sándor. Séta Pista bandájával járt.
Tánczos Jakab. Zsidó rabló volt. (1723—1841. sz.)
Teknőhátu. Lásd Kis Jancsinál. .
Teleki István. Több helyen rabolt 1858-ban. Elfogták. 

(8708—1858. sz.)
Tisler Jóska, m ásként Fáncsi. Lásd Fáncsinál.
Toplak József. 1879-ben körözték, m int rablót, Bival 

György társával. (»Somogy«, 1879. aug. 19-i sz.)
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Torma. Rabló, Mustossal járt.
Tót Anti. Lásd Csuka Antalnál.
Tóth Ferkó. Séta-bandának volt 1874-ben tagja.
Tót István. Kis Mezser Mihállyal járt. Kőröshegyi 

rablásáról tudunk.
Tót István. 1888-ban Schőn József miklósi plébános 

megkinzásában s kirablásában vett részt. Börtönbe került.
Tót (Sajtos) István. Lásd Sajtosnál.
Tót János. Nagy (Udvardi) István bandájában já rt 

1815 .táján. Sorsa ismeretlen.
Tót Jancsi. Lásd ürüs-büdösnél.
Tót Laci. 1811 táján  rabolt, gyilkolt társaival. Szö

kött katona volt. A bíróság elítélte.
Tóth Mihály. Lásd Csucsi Mihálynál.
Treba Ferkó. Lásd Farkas Ferkónál.
Tuba József. »Fegyveres rablónak« van jelezve. Kis 

Mezser Mihállyal járt 1872-ben. Résztvett a kőröshegyi 
rablásban.

Udvardi (Nagy) István. Lásd Nagy Istvánnál.
Udvardi Ignác. Lásd Nagy Ignácnál.
Urszuleszkó. Lásd Csikósnál.
»Ürüs-büdös«. Tót Jancsii csúfolták így. Lásd ott.
Vajda (Sós) Mihály. Lásd Sós Mihálynál.
Vajda Miklós. Tóth nevű társával 1851-ben Pozsega 

megyében fogták el. (1815. kgy. 104. p.)
Vak Ferkó. Lásd Kis Ferkónál.
Varqa András. Gerencsér György rab ló társa volt. 

(6351—1868. sz.
Varga Ferenc. Csak néhány napig já rt Sobrival. Sobri 

halála előtt csatlakozott a bandához. Katonaszökevény volt.
Varga Ferkó. Lásd Gazsinál.

Varga György. Lásd Csucsi Györgynél.
Varga István. Almamelléki születésű. Kisasszonyfán 

rabolt Fekete György, Varga László és Gazsi Mihállyal.
Varga László. Varga István társaival já rt rabolni.
Varga Mihály csavargót s gonosztevőt Szabó József 

pandur-strázsam ester fogta el a Tuskavai csárdánál. Ju tal
mul 100 forintot kapott.

Vas János. Rablótársai között két nő is volt (Lach E r
zsébet és Polák Ilona). (76—816. sz.

Vágó János. 1816. évben fogták el. Vas János stb. 
társaságában rabolt. (78—1816. sz.)
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Vég Náni (Szabó Vilma). Lásd a betyárok közé keve

redett nők fejezeténél.
Varga Sándor. Győri János bandájában volt.
Vendel Antal. Lásd Gyeneseinél.
Vendel (Juhász) János. Mint betyárt, 1863-ban elfog

ták s elfogatásáért jutalm at kaptak. (1923—1864. sz.)
Verkóczi Gergely (Verkovszki). Gelencsér József ban

dájához tartozott. Az apáti tiszttartó kirablásának egyik 
vezetője volt. Résztvett K ántor József nagybajomi keres
kedő kirablásánál. Számos más rablásban is résztvett. 
Igen elszánt ember volt. Fejére 1000 forint volt kitűzve. 
Egy csárdában pandúrok által szorongattatva, hogy ke
zükbe ne kerüljön, agyonlőtte magát. (133—1865. sz.)

Veszprémi Ádám. Rögtönítélő bíróság elé állították, 
m int rablót.

Véber János. 1864-ben Hegvessv főszolgabíró fo
gadta el.

Vágó János. Kis Ferkó rablótársa volt. (86—1817. sz.)
Vég Antal. 1859-ben löbb rablást követett el. (1906— 

1859. sz.)
Vég ( Czifra)  József. Lásd Czifránál.
Vég ( Czifra) Gyuri. Hegyessy szigetvári főszolgabíró 

m int ism ert betyárt, Haszilla nevű huszárjával, megbízta 
Fenyő Gábor orgazda elfogatására.

Vida József. Lásd Horváth Józsefnél.
Vida Jóska. Gelencsér bandájában volt. Az apáti er

dőben lőtték agyon. 30 év körüli ember volt, ref., nős, 
magas termetű.

Vincze József. Lásd Juhász Józsefnél.
Virág József. A fiadi erdőben fogták el. Résztvett 

Somssich Andor sörnyei birtokos kirablásánál, Illéssel. 
A fiadi kanászt ők lőtték agyon. (4039—1862. sz.)

Vitnyédi József. Sertéslocpó volt. (Somogy megye, 
1822. kgy., 329. p.)

Virrasztó Péter. Patkó Pista társa volt 1862-ben.
Virrasztó. Sobri bandájához tartozott.
Vörös Ferkó. Az 1718. évi jan. 23-iki nagygyűlés 15. 

pontja említi, m int rablót.
Körös (Csucsi) György. 1865-ben szerepel betyárként.
Vörös Miska. Patkó Jancsi, később Rergán Jancsi ban

dájának volt legénye.
Vörös Örzse. Lásd a betyárok közé keveredett nők 

fejezeténél.



Vörös. A megemlítés szerint »gonosztevő« volt. Kaloda 
nevű társával járt. (Somogy m. kisgy., 1817. 106. p.)

Vulkán. Lásd Farkasnál.
Zdelár Miska. Lásd K ara Miskánál.
Zedényi Mihály. 1858-ban egy 7 tagból álló bandának 

volt a tagja. Hogy ki volt a vezére, nem tudjuk.
Zsíros János. 1815-ben követett el társaival rabláso

kat. Szökött katonából lett betyár. Társaival együtt bö r
tönbe került, ott bélyeget sütöttek testére.
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A betyárok viszontagságai, életörömei és végzete.

Ha valaki a betyárok közé keveredett, akár véletlen- 
ségből, akár elhagyatottságból, helyzetének kényszerűsé
géből, avagy természetéből folyó lelki vágyból, vájjon mi 
életörömet nyújtott neki ez a kóbor, önm agára és m ásokra 
egyaránt veszedelmes s kárhozatos élet? Megtalálta-e ezen 
örökké nyugtalan, izgalmas foglalkozásnak lelkiekben, 
anyagiakban s életörömökben bizonyos m értékű jutalm át? 
Egyáltalán nem! Arányba se állíthatók életüknek viszon
tagságai az időközönként adódó, fel-felcsillanó lelki és testi 
élvezetkkel.

Isten szabad ege alatt heteket, néha hónapokat tölteni 
egyfolytában; erdőkben, szőllőkben, nádasokban, jobb ese
tekben pusztákon, faluvégeken, elhagyatott kunyhókban, 
düledező, magános házakban húzódni meg; néha korom 
sötétben, többnyire járatlan  utakon, esőben, sárban, hó
ban cammogni, nem egyszer minden közvetlenül meg
szabott célpont nélkül, am ikor is csak késő éjjel jutottak 
valahol véletlenül talált fedél alá, egy juhakolnál, m a rh a 
szállásnál, téglaszínnél, m ajorsági épületnél, vagy egy szől- 
lőhegyi pincelakásnál. Ezekben szálltak meg, legtöbbször 
kelletlenül, sőt ijedten fogadva.

És szállásuk a fedél alá ju táskor sem volt valami kel
lemes. Nem várta  őket meleg, puha ágy. A pajták, birka- 
aklok, istállók, sőt üldözés esetén disznóólak szalmáin, 
a hajlék padlásain lévő szénán feküdtek le. Az is 
megtörtént, hogy ősszel kukorica-fosztalékba bújtak 
s azzal takarták testükéi. H ányszor húzódtak meg 
és háltak szabadban, erdő fáinak tövében, sűrűkben, 
hegyszakadékok és vízmosásokban, odúkban, falevéllel ké
szített alommal; néha nem is fekve, hanem  állva töltötték 
az éjt, régi, rom ban lévő falak között, többször széna- s 
szalmakazlak tetején, vagy tövében.

De nemcsak háltak, hanem tanyáztak is egyes helye
ken, m ert némely esetben másutt, ahol üldözéstől kellett 
tartani, nem is telepedhettek le, még csak rövid időre sem.
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Legbiztosabb tartózkodási helyül a nagyterjedelmű erdő
ségeket tarto tták  és bizony a legtöbbel itt is tartózkodtak. 
Egy betyárnóta így emlékezik meg a kaposvári erdőről:

Kaposvári 'Nagyerdőben 
H árom  évet benn töltöttem  . . .

Persze, javarészt melegebb évszakokban és 2—3 év után. 
valószínűleg börtönbe, vagy akasztó Fára került, m ert több 
ideig nem igen belyárkodhallak, utolérte végzetük.

Csorba Pista betyár nótája is — ki nagyon szeretett 
volna ettől az élettől megszabadulni — azt mondja:

Erdők, m ezők, vadligetek,
De sokat jártam  bennetek!
Ott jártam  én az vadakkal,
Sírtam  a kis madarakkal.

Ott az erdőben, ha elálmosodva lefeküdt a betyár a 
keménj7 földre, még felső ruhá ja  sem szolgált vánkos gya
nánt, hanem  a nóta szerint:

IIársfalevél fejealja. vánkosa,
Gyöngyharmat az ő takaró-dunyhája.
Sötét éjjel az pártfogóm.
Zápor mossa jaz takaróm fehérre.

A betyárok táplálkozása is egyenlőtlen, rendellenes 
volt. Néha bőviben voltak ételnek, italnak, máskor, da
cára annak, hogy a nevesebb betyárbandáknak pénzük 
mindig bőven volt, úgy kellett magukat vendégül ráerősza
kolni valamelyik földbirtokosra, gazdatisztre, néha pedig 
egyszerű emberektől kenyeret, tú ró t kisarcolni. Ruhájuk 
többször nagyon elszennyesedett; volt idő, midőn heteken 
át nem vehettek m agukra tisztát, m ert nem juthatlak azok
hoz, akik mostak, varrtak  rájuk.

Otthont csak napokra találván, a velük cimboráskodó 
orgazdáiknál, felreeső úlszéli, vagy erdő mélyében rejtőz
ködő csárdákba húzódtak; csakhogy az orgazdák és kocs- 
m árosok megbízhatósága nem egyszer kétséges volt. Hány
szor csalódtak bennük! Ezek is néha életükre törtek a 
betyároknak, különösen ha azok elfogalására díj volt ki
tűzve. Igazi jóindulatot nem tapasztalhattak sem ismerő-
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seiknél, sem  hajdani barátaiknál, sőt a jóérzésű rokonság
nál sem, mely megtagadta őket. Tehát méltán gyanakodtak 
mindenkire. Tartottak mindenkitől. Jól m ondja a vers:

Jaj, Istenem, m inek élek?
Még a madártól is félek.
Száraz levél ha megzördül,
Bennem a vér meghidegül.

Vagy egy másik vers:

Édes, kedves barátom, lehajtom fejemet,
Öledbe hajtom  le bánatos fejemet;
Virrasszál fölöttem , míg itt szunngadozom,
És ha zaklatnának, kelts fel szép galambon.

Csörtet már a tevéd, messze az erdőben,
Ne alugy édesem, légy egy kicsit ébren.
A fegyver is csörtet, téged is keresnek,
Meghalok érted, hogyha m ajd elvisznek.

Ezek voltaképpen nem a félésnek, — m ert hisz a be
tyárok elszánt, bátor emberek voltak — hanem  a bizony
talanság érzésének kifejezései, melyek mindig ott ültek a 
lel kükön: h á th a ! ...

Ott is ülhetett lelkükön a nyugtalanító érzés, m ert hisz 
azért kellett nekik annyit hányódni; bujdosni tanyákról 
erdőkbe, onnan szőllőhegyekbe, m ocsaras nádasokba s 
minden olyan helyre, hol menedéket véltek találni az ül
döző hatósági emberek elől, m ert hisz azok folyton nyo
mukban jártak.

Hogy el ne foghassák őket, a szomszédos Zala, So
mogy, Tolna megyékbe, sőt a Dráván is átkelve, H orvát
országba kellett menekülniük, ahol közvetlen veszedelem
től egyelőre nem kellett tartaniok, de e területeken is aztán 
tovább folyt a hajsza utánuk.

Hányszor megostromolták azt a helyet, ahol tartóz
kodtak; harcba kellett szállniok a pandúrokkal^ zsandá- 
rokkal s az ellenük kirendelt katonasággal. Hányszor néz
tek így szembe a halállal s hányán estek el az ellenfél 
golyóitól...!

A betyárok egy része igazi nevét sem m erte használni; 
álneveket vettek fel, hogy kilétüket ne tudják meg, hogy
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hozzátartozóikra szégyent ne hozzanak. A jobbérzésű be
tyár maga zárta ki magát a tisztességes emberek sorából 
a rra  az időre, míg betyáréletet élt. Számkivetettje voR 
hajdani ismerőseinek, a tisztességes gondolkodású embe
reknek.

A betörés, az áldozatok m agatartása, a rabolt tárgyak 
értékesítése is nagy gondot, veszélyt rejtett rájuk. Életük 
a rablásnál kockára volt téve, m ert a megtámadott gyak
ran  erősen védekezett s néha ebből is súlyos testi sértés 
szárm azhatott. Mindezen viszontagságok, szüntelen küz
delmek tetejébe a betyárem bernek jövője is teljesen ki
látástalan volt.

A pénzgyüjtés, vagy a pénznek okos felhasználása, ha 
egyik céljuk lehetett isv azt nem tudták érvényesítem, m int 
általában azok, akik pénzhez munka, megszolgálás nélkül 
jutnak. A pénzt szórták, ami m aradt (százak, ezrek), eldug- 
dosták valamely épület egyes részeibe, odvas fákba, fák 
gyökerei alá, szalma- szénakazlakba, avagy a velük érző ro 
konoknál és orgazdáiknál helyezték el. Szeretőikre pazarol
ták a rablott arany, ezüst értéktárgyak ajándékozásával.

Ingatlant nemigen vehettek. Ugyan ki adott volna el 
betyárnak földet, házat stb.? Az illető eladó gyanúba keve
redett volna s nem kerülhette volna el a kellemetlensé- 
ségekel.

Határozottan elfogadható életcéljuk nem is volt. Nem 
vágytak dicsőségre, nem törekedtek gazdagok lenni a ra 
bolt pénzből. Azt elrejtik, elköltik, eltivornyázzák, szinte 
elszórják. Jórészüket jövőbeli sorsuk nem aggasztja: lesz, 
ahogy lesz. A m ának élnek, ahogy tudnak. Hogy mi lesz 
jóval később, hol s hogy végződik életük, visszatérhetnek-e 
a tisztességes emberek közé, vagy láncraverten fognak 
sinylődni, esetleg valahol harcban esnek el üldöztetés köz
ben, orvul agyonütik őket s ami legcsunyább vég: bitófára 
kerülnek, azon nem törték fejüket. Egyik így, másik úgy 
végezte életét.

De hát ha  elfogadható életcéljuk a betyárkodással 
általában nem volt, mi tarto tta  bennük ebben az állandóan 
életüket veszélyeztető foglalkozásban a kitartást, lelket 
s lelkesedést? A természetükből folyó kalandvágy, a tel
jesen független, szabad élet, duhajkodás s embertársaik 
felett való önkényeskedési szenvedélyük s ha volt rá al
kalom , az evés-ivás.
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Csak akkor józanodtak ki, tértek észre — de m ár ké
sőn —, m ikor a bírói igazságszolgáltatás véglegesen le
sújtott rá juk  s megfosztva a korlátlan szabadságuktól, 
kiszakítva a természet öléből, megfosztva a napfénytől, 
rablánccal a sötét börtönbe jutottak, vagy bitófára ke
rültek. Akkor szólalt meg lelkiismeretük, hogy m iért is 
tértek le a becsületes élet útjáról.

Ekkor m ár késő v o lt. . .

A betyárok örökké kujtorgó életük időközönként adó
dó derűsebb szakaszaiban, m ikor mód és alkalom volt rá, 
ha veszélyek settenkedtek is körülöttük, szívesen m ulatoz
tak, tobzódtak. Ahol csak lélekzethez jutottak, vígságot 
rendeztek. Mohón igyekeztek m eríteni a nekik kedves élet
öröm  poharából és pedig fenékig. Egyik életcéljuk az evés, 
ivás volt: hús, bor, pálinka. Ezekkel aztán nem tudtak 
betelni.

És hol volt rá  mód?
Ahol biztosabbak, szabadabbak voltak. A szőllőhegyek 

présházaiban, a szőllőhegyi lakosoknál, az erdők mélyén, 
vízmosásos árkokban, partokba vájt üregekben, hol néha 
malacot, süldőt ölve s egész hordó bort csapra ütve időz
tek, amíg ezekből ta rto tt s míg biztonságban érezték m a
gukat. Ha a közeli faluban bizalmas emberük volt, oda
küldettek vele ételfélét. Ahol így napolhattak, ott a kár
tyát is elővették.

Birkaaklokban, lóistállókban, gyertyavilágnál, pislogó 
mécs mellett ivogattak, ha  más nem volt, hideg ételt véve 
hozzá.

A félreesőbb m ajorokban is gyakran megesett a na
gyobb mulatozás; a m ajorgazdánál, számadó juhásznál stb. 
nem egyszer duda- s furulyaszó mellett, táncra perdítve 
a kéznél lévő cselédasszonyokat s lányokat. Ha a szükség 
úgy kívánta, levágtak egy birkát, leöltek egy fiatal disznót, 
hozattak bort. A bor elm aradhatatlan volt. Néha urak 
asztalánál dőzsöltek, persze, m int hivatlan vendégek s 
kényszerítették a házigazdát s a ház felnőtt férfitagjait, 
hogy velük tartsanak.

De legszívesebben az erdő s útszéli félreeső csárdák
ban m ulattak. Egyesben táncoltak, huj jogattak, daloltak, 
baltájukkal művésziesen játszadoztak, azokat kitörő jó 
kedvükben az asztalba, vagy a gerendába vagdalták.
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A hagyomány szerint Patkó Pista borozás közben egy- 
egy b a ltá t (fokost) tartva kezében, azokat úgy forgatta 
ujjain, hogy sohasem ütődtek össze. Közben dalolt is. 
Kedvenc nótája  így kezdődött:

Én vagyok az a leveles, •
Akit pandúr, zsandár keres.

Egyesben, noha hiányzott a zene, a furulya, duda 
s cigány sem volt kéznél, még dúsoztak is: egy vagy két 
borosüveget tartva kezükben, vagy verbungot jártak. Az 
ügyesebbek s fiatalabbak elővették — m int volt kanászok 
— a kanásztáncot is. Keresztbe tettek két botot s azok kö
zött csípőre téve kezüket, fennállva, vagy »legugyóvas, 
különböző figurákat ugrálva ki.

Mikor a betyárok a csárdában m ulattak, közéjük 
senki m ásnak nem szabadott'm enni, míg ha magánháznál 
voltak, dacára annak, hogy mindig m indenütt őrt állítot
tak, akinek dolga akadt a családnál, beeresztették, sőt 
megvendégelték az illetőt, de maguk közül, míg ők ott 
voltak, el nem eresztették. Ha puskás ember tévedt kö
zéjük, először lefegyverezték s azután velük kellett enni, 
inni. Vendégül látták, ha a- helyzet olyan volt, még a 
pandúrokat s zsandárokat is.

A betyáréleltel járó  mulatozásban, dőzsölésben nem 
ism ertek határt. Az ivás, ha csak mód volt rá, folytonos 
volt. Amelyik betyárnak kedvese volt, itl-ott az is hozzájuk 
csatlakozott.

A helyárélet a fiatalabb legények egy részének tetszett. 
B írták a viszontagságokat s a tú lhajtott mulatozásokat. 
Ezeknek érzését fejezi ki az alábbi nóta:

A betyárnak jól megy dolga, hiába!
Zöld erdőben nefelejcs a tanyája,
Kakuk-madár ébresztgeti 
A betyárt az álmából:
Ébredj, ébredj, betyárqyerek,
Éjféli ütöll az óra! J)

Egyesek azonban, különösen azok, kiket a véletlenség so
dort a betyáréletbe, m egúnták ezt az örökké kószáló, kuj- *)

*) Vikár Béla : Somogyi népköltészet 180. 1.



torgó életet s visszakívánkoztak a régi, rendes életmódra. 
Ezekre szól ez a vers:

Én Istenem, rendelj szállást,
Meguntam már a bujkálást,
Sűrű erdőben bujkálást,
Sík mezőben a nagy fu tást. *)

Csakhogy hiába únta meg ezt az életet az a jobbér
zésű, s foglalkozása veszélyességének tudatára  ébredt le
gény, m ikor az ú t visszafelé el volt vágva. Csak azon eset
ben jutott vissza a becsületes életre, ha az a betyárbanda, 
melynek kötelékében állott, az üldözések nyom ása alatt fel
oszlott; máskülönben a bandából való kiválást társai á ru 
lásnak tekintették s előbb-utóbb agyonlőtték, vagy agyon
vagdalták.

Ez az élet ment, amíg m ehete tt. . .
Egyes bandákat szétugrasztottak (ha el nem foghat

ták) s egy kis része békés foglalkozáshoz tért.
A szétoszlott betyárbanda némelyike ú jra  visszatért, 

változott összetételben e foglalkozáshoz, más része pedig 
nyomtalanul eltűnt s messzeeső helyeken keresett m agá
nak elhelyezkedést. A pásztorokból kikerült betyárok olyan 
helyeken folytatták régi foglalkozásukat, hol őket nem is
merték s m últúkról nem tudtak.

Többen, kik a halálbüntetésre megértek (csaknem ál
landóan rögtönítélő bíróság működött), megalkudtak a 
hatóság embereivel, elárulták társaikat s ennek árán, cse
kélyebb büntetéssel, felszabadultak a tisztességes életre. 
A betyárok jelentékeny része a pandúrok, csendőrök és a 
katonaság elleni védekező harcban esett el, más része 
bitófára került, vagy börtönben senyvedt el. 2—3 évnél 
tovább nagyon kevés betyár szerepelt.

A betyárvezérek túlnyomó része azonban Somogybán 
fegyver által pusztult el; a múlt század ötvenes éveitől 
kezdődőleg pedig egytől-egyig a csendőrökkel és pandúrok
kal vívott ütközetekben, vagy — elfogatás esetén — kötél 
általi halállal m últ ki.

A betyárélettől szépségesen megvált egyének a társa- ■ 
dalomnak többé nem váltak terhére, de teljesen haszna
vehető tagjai sem lehettek, m ert szerephez az azon faluban 
lakó nép nem engedte őket. Csendes, jám bor emberekké
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vedlettek át e viharedzett betyárok, kik bűnösségük er
kölcsi terhének súlya alatt, visszahúzódóan, gyanakvóan 
viselkedtek, ügyelve arra, hogy m últjukat eltakarják s 
türhetővé tegyék életüket.

A faluba költözöttektől a nép, m int olyanoktól, kik 
a »vármegye kezén voltak«, visszahúzódott, irántuk bizal
m atlanul viselkedett. Suttogások folytak m últjukról, tet
teikről s vonakodtak velük társadalm ilag érintkezni.

A paraszti nép idegenkedését nem tudta eloszlatni 
ezen új települt viselkedésének nyájassága, jóérzést, szí
vességet mutató m agatartása sem. Elszigeteltségben élték 
világukat, gyermekeikkel együtt, kik aztán apáik m últjáért 
nemzedékeken át — ártatlanul — bűnhődtek, erkölcsileg.

A pásztorélethez visszatérteknél m últjuk bűnei nem 
nehezedtek úgy rájuk. A pásztorok befogadták maguk 
közé, a cselédség sem zárkózott el tőlük. Ha tudták is 
előbbi életüket, nem firtatták  s gyermekeik is összeháza
sodtak. Hisz apáik egyformán pásztorok voltak. Csakhogy 
míg az egyik m egm aradt foglalkozásánál, a másiknál egy 
kis hézag tátongott.

De azért megértették egym ást...



A somogyi betyárvilág a népiélek tükrében.

A nép általában félt s tartózkodott a betyároktól, 
személyük, életfolyásuk s elkövetett cselekményei irán t 
azonban m indenkor a legnagyobb érdeklődést tanúsította.

És ez természetes, m ert hiszen tetteiket köztük, jó 
részt szemük láttára  követték el; egyéniségük jelentékeny 
hányadát, ha személyileg nem is, hírből ismerték, hozzá 
még véletlenségből az ő soraikból is sodródott a betyár- 
bandába egy-egy nincstelen zsellér, szökött katona, vagy 
javíthatatlan falurossza, erre a csatangoló, veszélyes fog
lalkozásra.

A nép eseménytelen életének egyhangú világában ki
sebb eset is hosszabb ideig gyűrűzött a lelkekben, hát 
egy-egy merész betyár-tett, különösen ha azt egy m ár h ír
hedté vált alak vezetése m ellett követték el. A népnek kép
zelődése, rom antika u tán vágyódó lelke ezt elmondásban, 
továbbadásában kiszélesítette, kifodrozta s gyakran nó
tába foglalta.

A kezdetleges ethikai felfogásában a betyárok a fér
fias virtusnak, a hősiességnek hordozói voltak, kik b á r
mikor, bárhol szembe néztek a halállal s e hősies mez 
jelentéktelenné törpítette előtte az elítélendő cselekedetei
ket. Annyival inkább is, mivel túlnyomó részét a hatalom, 
a vagyon s a jólét birtokosaival követték el, akiket — 
különösen a jobbágyság idején — az ő sorsa, keserves ál
lapota s bajai okozóinak tartott.

A betyárok nagyobb tettei nemcsak nem halványodtak 
el a nép emlékezetében, hanem  lényeges részeikben lel
kére ülve, m egszilárdultak s idővel a betyárhőst legenda
szerűvé magasztosította. Minél nagyobb betyár, zsivány 
volt az illető, annál legendásabb hőssé tette.

A népléleknek a híres betyárok alakjaival való foglal
kozása három irányban  nyilvánult meg, és pedig: hogy 
egy részét messze az átlag-emberek fölé emelte származá
suknál fogva, továbbá hősi tetteik rendkívülisége, igaz
ságosságuk, gavallérságuk s testi sérthetetlenségük tekin-
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létében; azután népművészetébe való beillesztésében, ked
venc használati tárgyain való faragásaiban, kikarcolása- 
s kispanyolozásaiban és végül költészetében.

A nép képzeletében, m int m ár szó is volt róla, a híres 
betyárok felette állottak a közönséges, egyszerű emberek
nek; ezek az ő képzeletében nem is szárm azhattak kö
zönséges családokból, hanem  valami úri, vagy főúri nem
zetségből; velük a hatalom  sem bírhat, nem is tudja kézre- 
keríteni, bárhogy erőlködik is, m ert rendkívüli ügyessé
güknél fogva kisiklanak az üldözők kezei közül, annyival 
is inkább, m ert a nép az üldözőket, különösen a pandúro
kat s később az osztrák zsandárokat ügyetleneknek, tehe
tetleneknek állítja oda, kiket ütközeteknél rendesen meg
futam ítanak, agyonlőnek.

Egyes betyárvezéreknek azért sem lehetett ártani, 
m ert a puskagolyó nem fogta őket, lepattant róluk.

Sobri Jóska és Bogár Imre, a nép hiedelme szerint, 
valóságos főuraknak á fiai voltak. Séta Pistát is úri szár
m azásúnak m ondta a nép.

Mészáros Palit K adarkút határában  csak pipaszárral 
lehetett agyonlőni, m ert a puskagolyó nem hatolt volna át 
testén. A Patkó testvérek is abban a hírben állottak, míg 
végre pandúrok s katonasággal való ütközetükben halálos 
sebet kaptak s abba belehaltak. De halálukban a nép 
kételkedett. Sobri Jóska s Juhász András halálát sem 
hitte el a nép nagy része.

Egyik-másik betyár sírjának bűvös erőt tulajdoní
tottak s bizonyos dolgaikban oda jártak, hogy szerencsé
sen végezhessenek.

A betyár a nép egy részének képzeletében a gazdagok 
ostora s a szegények pártfogója volt, sőt némelyik — hie
delmük szerint — csak azért fosztogatott, hogy a szegé
nyeket segítse.

Persze, a betyárvezérek kiváló tulajdonságai között 
a nagylelkűség, az igazságosság és jószívűség is ott fénylett. 
Ezekről egész legendák jártak. Az a hiedelem is közszájon 
forgott, hogy a gazdagoktól elrabolt dolgokat, pénzt, stb. 
a szegényeknek ajándékozzák. Persze, ez nem felel meg a 
valóságnak. E lőfordult egy-egy jótettük, igazságszolgálta
tásuk, aminek híre m ent s azt a nép nagyítva s hozzá ál
talánosítva adta tovább.

A harcban  elesett, vagy egyébként halált szenvedett 
betyárt bárm ilyen kegyetlen, gonosz volt is, a nép rész-
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vétele kísérte sírjába; fájlalta tragikus halálát, titokban 
ma is gondozza sírját, nehogy elhagyatott legyen. Minden
szentek napján kivilágítja. Mészáros Palinak K adarkút 
határában lévő sírján  állandóan virágot találunk, Patkó 
Jarucsi és Pista, továbbá Balassa híres betyárok sírján  
halottak napján mindig ott égnek a gyertyák. Titkos ke
zek helyezik oda. Néhol a sír keresztjét, fejfáját képekkel 
díszítik, pedig az illető betyárok nem voltak hozzátarto
zóik, sohasem látták, nem ismerték őket, most m ár azt 
sem tudják, hogy milyen lelkületűek voltak.

Ezt a részvétet nem tartha tjuk  megrovandónak, m ert 
ezzel a nép nem a kegyetlen sorsra julott ember rossz 
tetteit méltányolja, hanem  tragikus halála felett való me
leg érzésének adja külső kifejezését; a felakasztott, meg
ölt emberek irán t is, bárm ilyen bűnösök voltak, mindig 
kim utatta részvétét. Halálukkal m indent megbocsátott ne
kik. Egyébként betyárüldözésekben, harcokban agyonlőtt 
csendőrök, pandúrok emlékét szintén kegyelettel veszi kö
rül a nép, sírjukat gondozza s felvirágozza.

De a nép a nevezetesebb betyárokat nemcsak száj- 
hagyományaiban, költészetében, hanem rajzaiban, díszí
téseiben is megörökítette; rajzaiból most m ár kevés sze
rezhető meg, m ert azok elkallódtak s egyébként sem for
dított gondot megőrzésükre, m ert nem becsülte úgyszólván 
semmire. M egmaradtak azonban faragványos, spanyol- 
viaszk betétíí s karcoló művészetének emlékei és pedig 
50—60, sőt több évre visszamenőleg is, m ert azokat oly 
tárgyakra vitték át, melyek akár mint dísz, akár m int 
házi eszközök, használati tárgyak,gondos megőrzés alá 
estek. Ilyenek: botok, tükrösök, gyufa- s borotvatar Lók, 
pipaszárak, dobozok s kürtök. A többi tárgyaknál: kendő
tartók-, pipaszárak-, sodrófák-, lapickáknál, tükröknél, stb. 
a betyár-alakokat rendesen mellőzték.

A betyárvonatkozású díszítéseket túlnyom óan pász
torok készítették. Mint kedves szórakozásból készített tá r
gyakat, nem elárusításra készítették, hanem  vagy maguk
nak tarto tták  meg, vagy rokonaiknak, ismerőseiknek aján
dékozták. A pásztorem ber ma is faragott bottal jár, kari
kás osternyele most is a régi faragáséi, noha m ár ''ritka 
köztük a faracsgáló.

Hogy főleg pásztorok készítették ezeket, annak m a
gyarázata az, hogy nekik erre bőven volt ráérő  idejük 
a gulya, ménes s nyáj őrzése mellett. A nagyterületű
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legelőkön nem kellett állataikat terelgetni, legföljebb időn
ként u tánuk ballagni; a nap legnagyobb részében hever
hettek, hűs árnyékban ülhettek s így rá juk  nézve az ilyen 
művészkedés valósággal unaloműző volt. A betyárok pedig 
azért szolgáltak művészkedéseiknél kedves témáúl, mert 
a nép között a pásztor lelke állt ezekhez legközelebb; 
hisz túnlnyom ó része az ő rendjükből került ki s össze
köttetéseiket a pásztorokkal e minőségben is — m ondha
tom — messzemenőleg fenntartották.

A betyár tehát a faragó pásztoroknak a huszár, a 
pandúr, a zsandár és pásztor m ellett a legkedvesebb alak
juk volt.

S hogyan, m ilyen alakban örökítette meg művészeté
ben? A faragásokon a betyárt legegyszerűbben egyedül, 
vagy egyik pajtásával ábrázolja, puskával a vállon, vagy 
lábhoz téve, esetleg baltával a kezében. A kurta dolmá
nyon pitykegombok kanyarognak. Fején pörge kalap, a 
régieknél ú. n. vergánya-kalap, mely fölül lapos, oldala 
(széle) csaknem a tetejéig ér fel. Mindig gatya van rajta, 
mely ráncos, 12—14 széllel. Lábán csizma. A betyárokat 
lombos fák, virágok környezik.

A betyáralakok legtöbbször asztal mellett ülnek, me
lyen rendesen egy üveg bor áll; a poharakkal koccintást 
látunk. Másutt egymással szemben állnak s szipkából szí
vott s felfelé emelt szivarral a szájukban hetykélkednek. 
A faragóművész m indenkor súlyt helyez arra, hogy a be
tyár büszke m agatartású legyen még akkor is, m ikor 
csendőrök, vagy pandúrok kezei közé kerülve, maguk előtt 
hajtják. Ilyen esetben sem lehajtott, hanem  felvágott fej
jel, szivarozva, mellüket kidüllesztve lépnek önérzetesen, 
sőt büszkén a csendőrök előtt.

Mert a néjp a betyárt legnagyobb bajában sem sze
reti megtörtnek, alázkodónak látni, hanem  büszkének, aki 
bá tran  néz a bekövetkezendők elé.

Igen kedves jeleneteket látunk a kedvesével való 
együttlét ábrázolásánál. Ez, persze, leginkább csárdában 
van jelenetezve, a rra  m utat az asztal, az azon elhelyezett 
borosüveg. Az alakok szembenéznek egymással s néhol 
kezet fognak. Az asztalra virág is kerül s e fölött koccin
tanak egymással a szerelmesek. Néhol a nő virágot, vagy 
virágcsokrot is ta rt kezében, m intha azt kedvese nyújtaná. 
Persze, körülöttük m inden virág és virág és pedig a nép 
által leginkább kedveltek: a szegfű, rózsa, tulipán, bazsa-



rózsa s rozmaring. Látni őket karonfogva is, jelezve, hogy 
ők egymásé.

Lovas betyárul csak Patkó Pistát tüntetik fel (pedig 
ő, m int m ár említettük, soha nem já rt lovon), ró la a száj- 
hagyományban ma is élő verssel: Látlál-e m ár egv lovon 
hét Patkót?

Tökéletesebb, vagy m ondjuk: megérthetőbb módon 
ábrázolják a betyárokat az egyes, csontból való tárgyakra 
húzogatott karcolásokban. Ezeket különösen kü llőkön , 
gyufatartókon, sótartókon  találjuk. A karcolásokon m ár 
több alakot szerepeltethetnek, m ert az ábrázolások köny- 
nyebben oldhatók meg. Itt m ár betyárfogási jelenetek, tán
colok s emberi alakok mellett, állatok is szerepelnek. A 
karcolás több tért enged, m int a faragás. A táncolásnál 
néhol két szál cigány is húzza a talp alá valót.

A nők ruhája  a karcolásnál határozottabb vonalakkal 
van feltüntetve: a ráncok, díszek, még a szegés is szembe
tűnőbb. A nők öltözete m indenütt az akkori divat szerinti. 
A befont haj leereszkedik a rövid, alul fodrosán futó 
kabátra, mely alatt mintás, ráncos szoknya látható. A lá
bon csizma, vagy cipő. A nők is m indenütt feszes rnaga- 
tartásúak, büszkék, m int kedveseik, a betyárok.

Mind a faragások, mind a karcolatok az arcot nagyon 
primitíven ábrázolják. A távlatok az alakoknál s egyéb 
díszítéseknél is ismeretlenek. A nyájaknál, hogy csak egy 
példát hozzak fel, a leghátul álló b irka is olyan nagy, 
mint az első sorban legelésző. De éppen ez az ősi kezdet
legesség s aprólékosságig hűnek lenni kívánó naiv m ű
vészkedés adja meg az ábrázolás kedvességét, báját. A nép
nek ez elég magas színvonalú művészet, ami a tökéletesség
hez hiányzik, azt hozzáképzeli s kiegészíti még a fejében 
kóválygó szájhagyománnyal, a hozzá fűződő emlékekkel.

Amelyik betyárt az az alak ábrázol, arról a tárgy 
tulajdonosa esetleg m ár sokat hallott, hogy mily bátor, 
jószívű ember volt, ki a szegényeket nemcsak nem bán
totta, de velük jót tett. Egyiknek-m ásiknak talán szülei, 
vagy nagyszülei is látták, ismerték, sőt talán beszéltek is 
vele; kényszerűségből valamelyiknek őse kocsin vitte tá r
sával valamelyik nagyobb erdőig, vagy bort vitt ki nekik 
parancsszavukra, az erdőbeli tanyájukra. Valamelyiknek 
meg talán az öreganyja táncolt is vele. Leány korában az 
aratóknak vitt ebédet s az erdőbén bor m ellett m ulató 
betyárok magukhoz intették, furulyaszó mellett megtáncol-

4 2 9
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tatták, azután pedig szépen útnak bocsátották. Némelyik
nek az öregapja, m int gyérmék, ácsorgott a szőllőhegyen 
mulatozó betyárok körül, sőt 10—20 k rajcárt is adtak 
neki jókedvükben.

Az előadottak után tehál látjuk, hogy a népiélek a 
betyárral való foglalkozásának m indenütt kifejezést adott, 
ahol csak alkalom volt. Szájhagyományait realizálta, m ű
vészeteivel egyes tárgyakon, e tárgyra vitt betyárok pedig 
felújították a szájhagyom ányokat s ezek kölcsönössége, 
egybefonódása terjesztette, erősítette, tarto tta meg a be
tyárok emlékeit a késő utódoknak s tették a kimagaslób- 
bakat a maguk nemében hírnevessé, megörökítve annyira, 
hogy még a lexikonokban is megkapták meg nem 'érdem elt 
helyüket.

A népnek, különösen a pásztoroknál, a betyárok iránti 
érzése, rokonszenve több irányban nyilatkozott meg, de 
leginkább a róluk szóló költészetben  nyilvánul meg. Az 
úri-osztály egy része rossznéven is vette, hogy a betyárokat 
megénekelte s ezzel mintegy dicsőítette őket. De ne feled
jük, hogy a nép költészetét nem pazarol la mindegyikre; 
csak olyanokra, kiknél, ha  megengedhetetlen cselekedeteket 
követtek is el, bizonyos jólelküséget, emberiességet lapasz
talt. A kegyetlen zsivány, haram ia, a gyilkos előtte is re t
tegett volt. Csak a jobbakat fogadta be lelke. Ezeknél az
tán m inden élelmozzanatot figyelemmel kísért.

A híresebbekről prózában, versben emlékezik meg. 
Csak egy érdekes mozzanatot kellett észrevennie, meg
tudnia a betyár életéből, vágj’ valamilyen friss eseményt 
hallott róla, költői ösztöne megverselésre késztette, m ár 
megszületett a nóta. Ezt rendesen valamelyik költői ké
pességű 1 egénv ütötte össze. A magát elhagyatottnak érzett 
köznépnek elég volt a felsőbbek részéről egy barátságos 
mosoty, jó szó, hogy felmelegedjék, ragaszkodjék a hozzá 
közeledőhöz, hátha még jótevőjének tartotta, vagy leg
alább is képzelte az illetőt, m int egjTes betyárokat, kik 
még a szegény em ber ellen elkövetett igazságtalan tetteket, 
kapzsiságokat is, egyes esetekben, m egtorolták: hogyne vet
te volna ajkára  nevét, viselt, szebb dolgait.

Lelke úgyszólván szomjúhozott a körében előfordult 
cselekmények hallására. Ennél vegyük figyelembe azt, 
hogy az akkor még aLacsonjr szinten álló nép műveltsé
gére (nagj’ része sem írni, sem olvasni nem tudott), más 
szellemi táplálékhoz, a templomi szónoklaton kívül, nem
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julolt. Az olvasni ludókal kalendárium , csízió, álmoskönyv 
és néhány rémes eseteket tartalm azó ponyvairodalm i ter
mék táplálta.

Természetes lehál, hogy mélyen halottak rá  azon moz
galmas s egyúttal nagyon izgalmas cselekmények, amik 
előttük, köztük, az ő életviszonyaikba belevágóan évtize
deken át, szinte napról-napra előfordullak. Hol megrémí
tett, hol csodálatba ejtette a népet a betyárok vakmerősége, 
hősiessége, kegyetlensége s néha gyilkolása, esetleg az 
itt-ott mutatkozó gavalléroskodása: nem csoda, hogy ki- 
buzgoll belőlük azok megverselése, dalba foglalása.

Ezek a nyers cselekedetek újszerű tárgyukkal, külön
leges alakjaikkal új gondolatokat plántáltak a nép költé
szetébe. Verselési m ódjuk egyszerű, közvetlen. Egy része, 
ha nem is értékes, de m indenesetre érdekes, m ert a nép 
szemlélőidéből eredt.

A betyárvilág Somogybán is megteremtette a népnél 
a b ely ár dalokat, a betyárköltészetet. Alkalmi költészet volt.

Megszűnt a betyárélet, véget éli a belyárköltészet. E köl
tészet jórészében kevés az erő, lazaságában, túlkönnyed- 
ségében néha keveset fejez ki, de más része kedves, hason
latokban gazdag, mely megszépítette a betyárok alakjait, 
tetteit s ezeknek súlyos következményeinél részvétet ger
jeszt. Megaranyozta ruházatát, kiemelte szerelmét, ked
vesét.

Túlzott állítás, hogy a betyárdalok után megrajzol
hatni a betyárnak képét, tetteit: sőt ellenkezőleg: éppen 
e nóták vezetnek bizonyos esetekben telre_, m ert régi ver
seket a nótaszerzők megfejeltek, egész versszakokat össze
kevertek; egyet-egyet szétszedve, megkurtítva, vagy kibő
vítve. Egy-egy híresebb betyárnévhez más ilyen híresség 
cselekményeit csatolta. Ugyanegy nótát három-négy h íre
sebb betyárra is alkalmazta. Például a dunántúlit az al
földihez csapta s így egészen más térről, vidékről ragasz
tott nevéhez valami eseményt. A gyalog bandukoló dunán
túli betyárokat lóra ültette s ugrattatott, paripáztato tt ve
lük az ország különböző részein, főleg az Alföldön, hol 
pedig pl. a dunántúli betyárok e minőségben sohasem 
jártak.

*

A m agyar köznép — mint m ár érin tettük — mindig 
nagyra tarto tta  az elszánt, harcias, bátor tetteket s azok
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elkövetőit szerette versbe foglalni. A betyárokról szóló 
nótákat a nép költötte, de belekerült egy-egy, nem a nép. 
által alkotott vers is, melyeket kifejezéseikből meg lehet 
ismerni. Maguktól, a betyároktól, sokkal kevesebb került 
ki, de abba, ha rabságban költötte, belevitte egész lelkét, 
m inden érzését. A börtönből való megszabadulásról szólók 
szerepelnek.

A betyárnóták kezdődnek Angyal Bandinál az 1800-as 
évek elején s D unántúlon folytatódnak Sobri Jóskánál, a 
m últ század 30-as éveiben.

Sobrira vonatkozólag:

Sobri Jóska híressége,
Pandúroknak rémülése,
Rövid dupla fegyverével,
Hogyha előáll Récsével.

Nem  fél Sobri pandúroktól,
Nem  szakállas hadnagyoktól,
Se bírótól, se zsandárlól,
Csak a falu rózsájától.

Vásárhelyi strázsamester 
Kapitányja német ember;
Mind a kettő nagy beteg volt,
Sobri Jóska ha közel volt. *)

Palkó Pista és Juhász Andris híres somogyi betyárvezérek 
bátorságát röviden így méltányolja:

Patkó Pista (Juhász Andris) jaj, de bátor ember vagy, 
Vitézséged, bátorságod jaj, de nagy.

Juhász Andris az én nevem,
Zala, Somogy nem bír velem.

A nép leírja a betyárok egyes tetteit, de persze, színes 
bővítésekkel megtoldva.

Az osztopáni volt b író t Juhász Andris, m ert meg
akadályozta a lopott disznók továbbhajtását, agyonlőtte. 
Agyonlövése akkor történt, m ikor pünkösd vasárnapján 
a volt bíró, templomból jövet, egy patak h íd jára  lépett. 
Ezt.az esetet a vers a bíró szobájába helyezi s így adja elő:

0  Adalékok: Zala m. történetében 232—233. 1.



Térdepelj le, kutya, áqyad elejbe,
Búcsúzzál el családodtól örökre,
Tedd szívedre m ind a két kezedet,
Áldozd fel Istennek az életedet.

Bergán Jancsi s bandája két tagjának halálát úgy 
bosszulták meg, hogy az árulójuknak vélt Pap Jánost 
Bogdása faluban, fiával együtt, agyonlőtték. Ezt hivatalos 
iratok is megerősítik. A nép képzelete m ár hozzátette, hogy 
ez verőfényes nappal, az utcán, az illetők kezeiről a bőrt 
a betyárok lefejtve, a nép szem eláttára végezték.

A neves betyárokat a nép, persze, szerette imponáló 
megjelenésben bemutatni, lóra, szilaj paripára  ültetni, akik 
pedig — legalább a somogyiak — sohasem ültek, jobban 
mondva nem já rtak  lovon. Kardot hordtak oldalukon, sar
kantyút a csizmájukon, ami Somogybán egyiknek sem 
volt, különben a hivatalos iratok megemlékeztek volna róla.

Híres betyár vagyok, Patkó az én nevem,
Tizenhét vármegye m ért kerestet engem ?

Högyeket, völgyeket hiába járkálják,
A betyár gyerököt sehol sem találják.

Pedig ott is vagyok, hol nem is gondolják,
Szilaj parimat m indenütt csodálják. *)

Séta Pista, híres betyár társát, Máté Jóskát, is lova- 
sílotta a nép képzelete:

Még az este azt hallottam ,
Erre vitte fakó lova.

Patkónak dupla fegyver kilátszik ruhájából,
Leesett a kard baloldaláról.

A nép képzelete a betyárt elröpíti messze, más megyékbe, 
mert hát a hős szerepéhez végtelen térnek kell lenni. ̂  
Cseri Jóskát is elvitte a lova Bakonyba:

Ott a lova megbotlott egy fenyőbe,
Ott fogták el Cseri Jóskát örökre.

t) Vikár Béla: Somogy népköltészete 12. 1.
28
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Juhász Andrásnét lovon röpíti el Olaszországba:

Feleségem, vesd a lábod kengyelbe,
El köti m enni Olaszország szélére.

Kedvesét is lóra ülteti a betyár:

Kedves kis Örzsikém, ülj fel a lovamra,
Terád ágy vigyázok, m int lennen magamra.

Elkószáltatja -a nép a betyárait az Alföldre, Bakonyba, 
Bácskába:

H a megsar kant gázom, Tiszát átugratom, 
Zsandárok kezébe de soha nem jutok.

A betyár nevéhez kötött eseményeket rendesen versekben 
örökíti meg a nép, hogy hol, mi történt, kit fogtak el, kit 
lőttek meg, vagy ki lőtte agyon magát.

Sobrira, ki Lápafőnél lőtte agyon magát:

De hogy magát nem menthette,
Pisztolyával agyonlőtte.

Patkó Pistával kapcsolatosan:

Hallottad-e, m i történt ma Vityába?
Patkó Pista mulatott a csárdába;
Mulatságnak az lett utóbb a vége,
Szegény pandúrt összelőtték egyszerre.

Máté Jóskára:

Verőczei kukorica de sárga,
Ott lőtték meg Máté Jóskái bokáiba.

K utyásba:

Gyula ménes a batlangba,
Kutyási fel van akasztva.

Ugyanilyen nóta szól egy számadói’ól, ki egész bizo
nyosan cim boráit a betyárokkal:
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A Széchenyi szép gulyája 
Maradt a nagy árvaságba;
Gúla, ménes a ballangba,
Számadó fel van akasztva.

Juhász Andrisról elmondja a vers, hogy m iért adott 
ki ra jta  tiszttartója s mi következménye lett annak; az, 
hogy beállóil betyárnak:

Elállottam az utakat,
Kiraboltam az urakat,
Az urakat kiraboltam,
Korcsmában meg elmulattam.

A betyár gavalléros gesztusát a sitkei (Tolna megye) 
rablás alkalmából állítja elénk a népdal. Ennek hőse 
Patkó Pisla volt:

Patkó Pisla megfujla a trombitát, /
Összehívta m ind a kilenc pajtását,
Összehívta m ind a kilenc pajtását,
Ügy nézték meg a Nagy Sándor kastélyát.

A Nagy Sándor éppen akkor vacsoráit,
Letelte a fényes ezüst kanalát,
Ezüst pohár, aranykanál ragyogóit,
A Nagy Sándor az ablakán kiugrott.

Patkó Pisla ezen nem gondolkodott,
Szép asszonnyal egyet zongoráztatott,
Az asszonnyal egyet zongor áztatott,
Ajándékba két aranyat ott hagyott.1)

Megemlékeznek a népdalok a betyárok kedveseiről, 
szerelmükről. Ha valamelyiknek talán nem volt szerel
mese. hát adlak neki, esetleg többet is.

Sobrinál:

Csak azt írja levelében,
Porkolábné az ölében.

Répa Rozi feketében  
Sétál a selymes mezőben,

P Jámbor Lajosné közlése, Ságvár.
28*
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Sétál a selymes mezőben;
Olyan kvély, m int a páva,
Pedig csak egy híres dáma. J)

Répa Rozi — m int említettük — Sobri kedvese volt.

Zsubrik Jóska a csárdába,
Bort iszik ő a korcsmába;
Teli kulacs a kezébe;
Karolina az ölébe.

Libeg-lobog a kendője,
Az sem  az ő pénze ára,
Zsubrik Jóska vette rája;
Gyócs gatyája, gyócs az inge,
Jézus, Már ja, légy vele.2)

Sobri személye iránti szeretetének ad kifejezést az; 
alábbi vers:

Este, este, este akar lenni,
Szegény Sobri Józsi szállva akar lenni.

Az ágyam deszkája majoránna fája,
Szegény Sobri Józsi fejét hajtja rája.

Bárcsak fenyő volna, hogy ne csikorogna,
Szegény Sobri Józsi könnyebben nyugodna.3)

Egyik Patkóra  vonatkozik ez a biztonságát féltő nóta,, 
melyről nem m erjük állítani, hogy somogyi eredetű-e & 
valóban népi-e, m ert egyes kifejezések kétséget tám aszta
nak és a vers nehézkes.

Híres betyár vagyok én, Patkó az én nevem ,
Az egész vármegye kerestet engemet.
Kereshet, kereshet, híremet se hallja,
A kedves angyalom nevemet tagadja.

Terítsd le angyalom hófehér kebledet,
Hadd hajtsam reá bánatos fejemet.

ő Sütő Sándor lápafői tanító közlése.
2) Dr Vargha Károly tanár gyűjtéséből
3) Adatok Zala m. történetéhez. III. köt. 75, 1.
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Vigyázzál angyalom , hadd aludjak egyet,
Csak akkor költsél fel, ha zsandárok jönnek.
Jönnek a zsandárok, babám sej, teéried,
Meghasad a szívem, hogyha elkísérnek.
Ne féljél kedvesem, töltve van a fegyverem, 
Am elyik belüljön, rögtön agyonlövöm.
Ezt a szegény Patkót hat zsandár kíséri,
A kedves babája az ablakon nézi.
Ne nézzed angyalom gyászos életemet, i 
Mert én csak teérted szenvedem ezeket.
Ezt a szegény Patkót hat zsandár vallatja,
A kedves babája az ajtón hallgatja.
Vádold el angyalom titkos tetteidet,
Amit rád ítélnek, kiszenvedem érted. *)

Bödő Böskére, a híres soraogymegyei női betyárra 
vonatkozó nótát életrajzánál m ár közöltük.

Juhász Andrásra szóló versek:
Erdő, erdő ne hullasd a leveled,
Juhász András tanyája van tebenned.
Patak tükre légy szolgálatjára,
Hadd mossák k i gyolcs-gatyáját tisztára.
A nyiresi csárdaajtó nyitva áll,
Fölötte egy fehér galamb szálldogál,
Repülj galamb, vidd hírül a betyárnak,
Térjen erre, lábai rózsán járnak.
Csillagos ég ne felhozz éjszakára, _
Ragyogj inkább mindenütt az útjába, 
add jöjjön, egy csókra hívja babája,
Megóvja tán s mehet tíz vármegye utána. 2)

*) Kovács Eszti gyűjtése.
i ) Ez a vers a Somogy c. lap 1868. évi szeptember 29 iki számában je

lent meg, melyre Roboz István szerkesztő ezt jegyezte meg s „E dal úgy ter
mett, mint a mezei virág, észrevétlenül, vadon, de illatánál fogva bizonyára 
felhat még a palotákban is. E dal a jelen idő egy jelensége, mely hiven jel
lemzi népünk egy részének magatartását, érzelmeit Juhász viselt dolgai iránt, 
melyekről hasábokat írlak a lapok. Csak a lelkesedés teremthet ily dalt és 
dalolásában sirva kell fakadni népünk romlott erkölcsén. Szép e dal, csak az 
a kár, hogy oly gazemberre költötték és dalolják, mint minő Juhász András." 
Hogy a nép tömegét a jobblelkű betyárok iránt, amilyen Juhász Andris is volt, 
ily érzés uralta, annak nem egészen ő az oka. Gönczi.
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Séta Pista népszerűségét ianusílja az alábbi dal, mely 
Somogybán és B aranyában egyformán el volt terjedve:

Séta Pista sétál a zöld erdőbe,
Azt se tudja, merre megy k i belőle,
Hársfalevél feje alja, vánkosa,
Gyöngyharmat a takarója, dunyhája.

Vagy:
Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy,
Hát te szegény Séta Pista hová m égy?
Elmegyek a boronyai határba,
Nem  születtem  én az akasztófára. *)

A 1 egmagasabb idealizálása, dicsőítése egy betyárnak 
az a vers, mely itt Séta Pistáról szól:

Séta Pistát nem édesanya szülte,
Barázdában kis pacsirta költötte,
Nem  kell neki édesanyja párnája,
Betakarja a kis pacsirta tolla. )

Aránylag kevés megemlékezés szól a betyár édes
anyjáról. Az anya, főleg ha nagyobb bajba kerül, vagy 
közvetlen a kivégzés előtt jut eszébe az elítéltnek s ha 
m ódjában volt, az akasztófa alatt adta elő rövid m ondani
valóját, néha szemére vetette anyjának, hogy gyermek
korában nem volt hozzá elég szigorú s ennek következté
ben ju to tt szomorú sorsára.

Az alábbi verseket Kiss Géza gyűjtötte Baranyában, 
de azokat bá tran  somogyiaknak is vehetjük, m ert hiszen 
B aranyába Somogy eresztette ki betyárjait.

Ha kim ögyök, ha kim ögyök a temető dombjára,
Ráborulok, ráborulok édös anyám sírjára,
Kelj föl, kelj föl, édös anyám a te néma sírodból,
Csavargó lett, csavargó lett egyetlen egy fiadból.

Aki nem hallgatott édes anyjára:

Édes anyám sok szép szava,
Kire nem  hajtottam soha,

*) Kiss Géza : Ormányság 75. 1. 
*) Kiss Géza : Ormányság 75. 1.
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Hajtottam én a máséra,
Kiére nem költött vóna .1j

Versben is elbúcsúztaiták az elítéltet a bitófa alatt:

A kik itten körülöttem  álltok,
Mind én rólam tanuljatok.
Senkitől sem raboljatok,
H igyjétek el, hogy így jártok.

E búcsúzó vers, bizonyos változatban, m ásutt is megvan.
A betyárköltészet legm aradandóbb termékeinek a bal

ladák tekinthetők. Ezek, ha egyszer megszületnek — azt 
m ondhatnék —, a jobbakaL értve alatta, ki sem tudnak 
pusztulni. A rra vallanak azok a régi balladák, melyeknek 
némelyike a törökvilágba nyúlik vissza s a nép öregeinél 
ma is közszájon forog. A legtöbbször most sem tudni, 
hogy hol, meiy vidéken születtek, csak azt tudjuk, hogy 
az egész országban a nép száján forog. Egyik helyről a 
m ásikra szivárgott. Arany János szép hasonlata szerint 
ágról-ágra szállt.

Somogybán elég szép számú ily balladát találunk, 
amelyekből azonban kevés a somogyi eredetű. Az orszá
gosan ism eri balladák közül megvannak: Fehér László, 
Három  árva, A rab, Kozma Pista, Szabó Vilma, slb., ter
mészetesen kisebb-nagyobb árnyalatokkal.

Szinte nehéz megállapítani, még ha somogyi helyek 
s nevek szerepelnek is bennük, hogy valóban somogyi ere- 
detűek-e. Tehát én sem merek somogyi eredetére vonat
kozólag határozottan egyik mellett sem állást foglalni, csak 
konstatálom, hogy megvannak.

A Fehér László-féle ballada annyira közismert, hogy 
abból itt még szemelvényeket sem közlök, hanem  kezdem 
a Rabbal, mely Somogybán három  változatban is megvan. 
Gondolatokban egyik szebb, m int a másik.

Röpülj madár, röpülj 
Házamon kör ősziül,
Vidd el a levelet 
Rózsámhoz egyedül.

Ha bemégy hozzája,
Tödd az asztalára,

*) Kiss Géza : Ormányság 409. 1.
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Ha kérdi: hogy vagyok,
Azt mond, hogy rab vagyok .

*

Térdig vasban vagyok,
Könyékig bilincsben,
Kiapad a szömöm  
A nagy sötéségbe.

Egy másik változatából:

Lám, mögmondtam rózsám, ne szeress előre,
Mert Somogy vármegye hajtogat engömeit;

Az se hajt egyébér, hat szilaj csikóér,
Ahhoz tartozandó kocsi és szerszámér.

M egkötötték nekem a megfogó hálót,
Megfognak, kínoznak, m int egy útonállót.

Ráverik a vasat fehér lábaimra,
Zsineget húzkodnak gyenge karjaimra.

A hajnali nádszál m ind egymásra borul,
Azon egy kis madár szomorú verset fuj.

Hervadóz a rózsa a hegyek tetején,
Én is úgy hervadok a tömlöc fenekén.

A tömlöc feneke az én vetett ágyam,
Annak a teteje takarózó dunyhám.

A somogyi Hunyady-gulyás utolsó nótája is megvan 
részben az Alföldén is.

Az Isten áldja meg a kis kutyám  lábát,
Sokszor mögterelte H unyady gúláját.

Gyünnek a csendőrök, úgy hallottam, értem,
Kevés bajjaimért, hogy rabságra visznek.

E lkísérnek engem az urak elejbe,
Régi cimboráim ott vallnak szömömbe.

Lekísérnek akkor a sötét börtönbe,
Istenem, nem  tudom, m i történik velem.
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Anyám, édös anyám, mondja az uraknak,
Mongyák mög az urak, velem m it akarnak.

Fijam, édös fijam , az urak azt végzik:
Huszonnégy órára fejedet elveszik.

Anyám, édös anyám, kár vóna azt tönnyi,
H óhér keze által fejemet elvönnyi.

Sárga rézsarkantyúm  szélnek rözzögetni,
Lobogós gatyámat szélnek lobogtatni.

Juhász Andris nevével van összefüggésbe hozva az 
alábbi ballada, mely eredetileg gész bizonyosan más néven 
szerepelt.

Jaj, de széles, jaj, de hosszú ez az út,
Am elyiken Juhász Andris elindult.

Adjon Isten, szép csárdásné, jó estét!
Adjon Isten az uraknak szerencsét!

! Ne kívánjon szép csárdásné szerencsét,
Mert még máma szívéig ér a nagy kés.

Rézi lányom, ergye le a pincébe,
Hozzál jó bort a legszebbik itcébe.

Nem kell nekem, szép csárdásné, a bora,
Csak kell nekem piros vére kiontva.

Szép csárdásné ki-kisétál a kertbe,
Felsóhajtott a csillagos egekbe.

Én Istenem, vedd hozzád a telkemet,
Mert még máma föld issza a véremet.

Igen meghatók az alábbi bailadaszerű dalok, melyek 
arról tanúskodnak, hogy a börtönök m ennyire megviselték 
a természet ölén élő, teljes szabadságot élvező betyárt. 
Nagyon sorvasztotta testileg, lelkileg s szinte kibírhatatlan- 
nak érezhette:

Nincs énnékem varrott dunyhám ,
Heverek a szűröm szárnyán;



Tömlöc testemet hervasztja,
Nagy bú a fejemet nyomja.

Estve gyiin a tömlöctarló,
Zireg-zörög a vasajtó.
Vizitálja a vasamat,
De nem szánja meg sorsomat.

Ne csodálja senki, hogy én hervadt vagyok,
Kilenc esztendeje, mióta rab vagyok.
Kilenc fontos vasat ronggyá is szakgatlam;
Repülj madár, repülj, hegyeken keresztül,
Szólj be galambomnak, maga van egyedül.

Ila  kérdi, hol vagyok, mondd azt, hogy itt vagyok,
A sötét tömlőében térdig vasban vagyok.
Láttam  az urakat, huszonnégyen voltak,
Elejbém terjesztik a fekete könyvel,
Elejbém számlálnak szomorú húsz ével.

A kiszabadult rab öröme:

Mikor jöttem  hazafelé,
Megnyílt az ég házunk felé;
Ragyogtak rám a csillagok,
Mert tudták, hogy szabad vagyok. 1)

Egyes betyárokra vonatkozó nótákat, verseket részben 
az illetők életrajzánál közöltük, tehát szép számmal van
nak, m indazonáltal egész bizonyosra veszem, hogy a be
tyárdaloknak legalább fele eltűnt, m ert azok, akik azokat, 
m int hagyom ányokat tartogatták, elhallak s utódaiknak 
m ár nem volt annyi érdeklődésük, hogy érdemesnek tar
tották volna megőrizni.

Egyes híresebb betyárok népszerűségének hatása alól, 
m int m ár érintettük, az úri osztály sem volt ment; bizo
nyos rokonszenv őket is megérintette. A betyárokról szóló 
versek némelyikét fausi úri emberek írhatták; egyes ki
fejezések a rra  vallanak.

'J Rudnay J  : Kujtorgó betyárok. A vers különben többféle árnyalatban 
Baranyában is megvan. Berze Nagy János Magyar néphagyományok c. mun
kájában is megtalálni.
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A belyárnóták egy részét az ú ri emberek is ismerték, 
sőt mulatozásaik alkalmával nem egyszer dalolták. A pony
va-irodalom pedig valósággal tobzódott a betyárhistóriák 
leírásában, hőseik dicsőítésében még a komoly irodalom  is 
foglalkozott a betyárokkal; m int m ár említettem, regé
nyeket, színdarabokat írlak róla, nemcsak nálunk, hanem  
külföldön is.

9
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Összefoglaló megállapítás a betyárokról.

Végigmentünk a somogyi betyárok számos, közel száz 
évre visszanyúló, változatos, itt-ott bizarrságokban bővel
kedő emlékein; az ezekben foglalt esetek, cselekedetek so
rozatából, nagy általánosságban leszűrhetjük a betyárok 
lelkületét, egyéniségük mivoltát, noha egy részénél nagyon 
hiányos adatok álltak rendelkezésünkre, igen soknál se- 
milyenek se, hanem  csak puszta nevek, tetteik megneve
zése, azok leírása nélkül. Lelki elemzésükhöz bizony töké
letesebb megismerésük kellett volna; de azért nagy egé
szében m egrajzolhatjuk, hogy általában milyen emberek 
is voltak a somogyi betyárok.

Eddig e népség híres vezéreiről s társaikról, — m int 
a m agyar betyárság összes alakjairól — csak rom antikus 
hőstetteket írtak, melyek, m int odavetett, hiányos jellem
zések, gyakran messze elm aradtak az igazságtól.

A somogyi betyárokban megvolt a m agyar ember 
főbb jellegzetes tulajdonsága és pedig némelyik erősen 
kidomborodva, mint: a bátorság, sőt vakmerőség és a fog
lalkozásukkal járó  elszántság. Bátortalan ember nem is 
m ert volna ily életet folytatni, de nem is tűrték  volna meg 
maguk között. Általában erős természetű, kemény, elhatá
rozásaikban hajthatatlan, terveik kivitelében merészek vol
tak, hozzá, nagy része embertelenü kegyeten.

Nem tagadhatunk meg egy részénél bizonyos igazsá- 
ságosságot s becsületérzést sem. Az úgynevezett betyár- 
becsület számosnál megvolt. Önérzetüket szinte túltengő
nek m ondhatjuk.

Vendégszeretetük szintén megnyilvánult a maga módja 
szerint; a teljesen ismeretlen, hozzájuk vetődött egyénekkel 
szemben is, m int m ár leírásunk során láttuk. Ha valahol 
étkeztek, akár az erdőben is, a tűz mellett, az odakerült 
egyéneket ételükből megkínálták, maguk közé vették s elő
zékenyen bántak velük. És ebben a m ár lefegyverzett pan
dúrok s csendőrök, tehát az ő légnagyobb ellenségeik, 
sem voltak kivételek.
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Megtörtént. Egy kaposvári úr, Bereczk Anlal, a múlt 
század első felében Szigetvár felől hazafelé tarto tt kocsin 
Kaposvárra. Ez a vidék akkor még csupa erdő volt. Egy 
helyen a betyárok megállították kocsiját s leszállítva őt, 
behívták az erdőbe, tanyázó helyükre, hol társaik sütöttek, 
főztek. Ott Bereczk Antalt megvendégelték, mely után ú tra  
engedvén őt, búcsúzóul azt m ondták neki: »Emlékezzék 
meg az ú r rólunk, hogy megvendégeltük.* 1)

Némelyek bensejében ott lappangott a jószívűség s 
gyengédség, ami egyes esetekben, ha csak enni tértek be 
valamelyik családhoz, tehát szívességüket élvezték, elég 
szép alakban nyilvánult meg. A kisgyermeket kézről-kézre 
adták, össze-vissza csókolták s játszadoztak vele. A velük 
szívességet tevők irán t messzemenő figyelmet, jóakaratot 
tanúsítottak.

Itt-ott meglátjuk bennük a vallásosság, illetőleg val
lásiparancsolatok egyes részei m agtartásának szokásait is.

A betyáréletbé nem természetes ösztönükből, hanem 
véletlenségből belesodródott jobbérzésű egyének lelkületét 
betyár mivoltuk sem változtatta meg, m ert hiszen ők, tuda
tá ra  ébredve veszélyes ú tra  való tévedésüknek, igyekeztek 
ezen élettől megválni s a tisztességes, m unkás emberek 
közé visszatérni.

A betyárok itt felsorolt, értékelhető tulajdonságaiba 
aztán belekeveredett s ráü lt az életmódjuk parancsolta tet
teik, em bertársaikkal szemben tanúsított eljárásuk kímé
letlensége, mely lerontotta, elnémította a bennük rejtőz
ködő s néha-néha megcsillanó nemesebb érzésüket, külö
nösen pedig jószívűségüket s igazságérzetüket.

Legbántóbb tulajdonságuknak tekinthetjük a bosszú
állást, mely élesen nyilvánult meg á velük szemben elkö
vetett legkisebb sérelemnél is. A megtorlás kegyetlen volt: 
előzetes megkínzás mellett rendesen agyonverés, vagy 
agyonlövés.

A bátorságot, egyenességet rablásaiknál durván, szá
mos esetben kegyetlenül m utatták ki.

Az igazságtalanságot gyakran megtorolták, de csak a 
velük jóviszonyban álló egyénekkel (pásztorokkal, cselé
dekkel tö rtén tekné l. Például a cselédjeivel, pásztoraival 
rosszul, m éltánytalanul bánó birtokost, gazdatisztet, lel
készt kirabolták, megverték. Tehát a büntetés voltaképpen

b  Bereczk Sándor ny. kaposvári műszaki főtanácsos közlése, kinek nagy
atyjával történt ez az eset.
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brutális anyagi haszon húzásával párosult, m eri hiszen az 
elvitt tárgyakat, pénzt m aguknak tarto tták  meg. Az tény, 
hogy szavuk betartására  sokat adtak; ígéreteiket, fenyege
téseiket. hacsak tehették, beváltották.

Gavallérságuk nem áldozatuk kímélésében, méltányos 
elbánásban, kegyelmezésben nyilvánult meg, hanem, né
mely alkalmakkor, pénzszórásban, ötletszerű ajándékok 
odadobásában, főleg akkor, m ikor jókedvre derültek.

Általában durva magatarlásúak voltak. Rablásaikkor, 
egyes házakba való betörésük alkalmával keményen, visz- 
szataszítóan léptek fel, bárm ily előzékenyen, kérő, sőt es
deklő módon viselkedtek is a megrémüli család tagjai. 
Előttük mindegy volt, akárm ilyen nemes, jótékony, úri, 
vagy egyszerű család volt is. Nem tettek különbséget nő, 
férfi, gyermek, családtag; vagy alkalmazott között. Úri, 
sőt nagyúri embereket, lelkészeket éppúgy összekötözték, 
megkínozlák, m int az egyszerű, jobbmódú polgárokat, 
vagy őrző pásztorokat, ha az illetők a számításuk szerinti 
mértékig pénzüket, ékszereiket s egyéb értékeiket vona
kodtak átadni, vagy ki nem szolgáltatták. Néhol a kínzá
saikat agyonveréssel, vagy lelövéssel fejezték be.

Ez az eljárásuk örök szégyene m arad a somogyi be
tyároknak, melyet nekik megbocsátani nem lehet. Egyes, 
ritka esetek, midőn a kiraboltakkal szemben elnézést, b i
zonyos fokú emberiességet, megértést tanúsítottak, kegyet
len tetteik elítélését nem enyhíthetik.

Akire rablásaiknál rávetették magukat, azt tökéletesen 
igyekeztek minden értékétől megfosztani. A rra nem tekin
tettek, hogjT valam it (pl. pénzt, ruhát, evőeszközöket) leg
alább annyit hagyjanak, hogy az áldozatot a teljes zavartól 
mgmentsék. Nem! Kapzsisággal telített lelkűkben ilyen 
belátás nem honolt, még csak meg sem villant.

Semmi sem mentheti azon cselekedeteiket, hogy egye
seket, és pedig némely alkalm akkor egészen szegény em
bereket keservesen, nagy önmegtagadással, hosszú éveken 
át összekuporgalotl pénzüktől utolsó karjcárig  megraboi- 
ták; az úton velük véletlenül találkozott, vagy meglepett 
szegény árusoktól és vásározóktól m inden pénzüket elvet
ték; a szabadban őrző pásztorokról új ruhájukat (szúrt, 
bundát, bocskort) lehúzták s ha vonakodtak erőszakossá
gaiknak eleget tenni s különösen ha ellentállni m erész
kedtek, gúzsba kötötték, megverték, megkínozták őket, a 
menekülni próbálókat pedig agyonlőtték.
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. Hogy a szegényekkel emberséges, nemes érzés által 
sugalva tettek volna jót, az általánosságban nem felel meg 
a valóságnak. Egyes, kivételes esetek fordultak elő, melyek 
nagyítva, kiszínezve elterjedtek a nép között, de hogy 
rendszeresen segítettek volna valakit azért m ert szegény 
volt, esetet nem találtam . Ma is. állítják többen s erről ol
vastunk is, hogy a gazdagokat a betyárok kirabolták s a 
rab lo tt holm ikat a szegényeknek adták, sőt csak azért vet
ték el a gazdagok javait, hogy azokkal a nincsteleneken 
segítsenek. Ez teljesen valótlanság.

Juhász András híres betyár is azt hangoztatta, hogy a 
betyár azért született, hogy az emberek között igazságot 
tegyen: elvegye attól, akinek sok van s odaadja annak, 
akinek nincs; és m ikor az Isten az embert megteremtette, 
ugyanakkor megteremtette annak a részét is .1)

Csakhogy a betyárok ezt az »igazságot« gyakorlatilag 
nem követték ám! Maga Juhász András sem! Tehát mind
ezen betyár jótékonyságok a képzelet szüleményei. Hogy 
is lehetett a nincstelenek aljából, a főleg pásztorokból ösz- 
szeverődött betyárokról ilyet feltételezni! A foglalkozásából 
eredő elkülönített pásztorban a társas, közös érzés nem 
fejlődött ki; nem term elődhetett nála az a nemes érzés, 
melynek ösztönző erejével m ásokért önzetlenül jót gyako
roljon, bűnt kövessen el azért, hogy szegény em bertársain 
könyörülhessen.

Vallásosságukat, jószívűségüket meggyengítette, sőt 
elnyomta a pénzvágy. A pénz kicsikarásában nem is
m ertek irgalm at; vallásosságuk meg inkább időnként a 
vallás parancsolta egyes külsőségekre zsugorodott össze; 
például abban, hogy vasár- s ünnepnapokon általában nem 
raboltak, böjti napokon a zsíros ételektől tartózkodtak, 
néhol esetleg templomba mentek. Vallásosságuk külső nyil- 
vánulását egyszerűen a családi körükben gyakorolt gépies 
szokásoknak kell tekinteni, m inden belső érzés nélkül.

A betyárok, különösen vezéreik alakját az írók elbe
széléseikben, színdarabokban általában előnyösen s le nem 
tagadható bátorságuk révén hősöknek tüntették fel, elhall
gatva alantas tetteiket, bűneiket; nyers alakjaikat tetszetős 
lelki vonásokkal is felruházva állították a közönség elé, 
mely az olvasottak alapján ma is azt a hamis képet tartja 
emlékezetében. A szájhagyomány egy részének felhígított

Rudnay : Uj-Magyarság, 1839. év 7, sz.
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s erősen kisallangozott adatai szintén ezt a valótlan képet 
szolgálja.

Ha a betyárokat elkövetett tetteik után ítéljük meg. 
íróink leírásában kiérezhető m egállapításokat s szájhagyo
mányokat, természetesen, nem fogadhatjuk el, sőt azokon 
meg kell ütköznünk, m ert nem találjuk reális tényeken 
alapulóknak.

A betyárok nagy számában különböző természetű s 
jellemű egyének voltak, akiket főleg cselkményeik mód
szere s eljárásuk emberies szempontból való m értéke alap
ján osztályozva, juthatunk csak igazságos megítélésre. Ezen 
osztályozásnál elsősorban vezéreik lelkületét kell tekintetbe 
vennünk, m ert hisz ők nvom ták rá  egyéniségük bélyegét 
bandájuk tagjaira.

Egyik csoportba azok tartoznak , akik a kirabollakkal 
kíméletesen bántak el, az áldozatok megkötözésétől, kín
zástól, de különösen a gyilkolástól tartózkodtak, m ert a ve
zér alaptermészete szelídebb volt s kilengést sem magának, 
sem legényeinek nem engedett meg. Saját kezével em ber
életet, ha  csak a hatóság embereivel való megütközés, fegy
veres szembeszállás nem kívánta, nem oltott ki. Ha rab lá 
sainál, bosszúállásnál mégis előfordult ilyen esete, azt 
megbánta. A rablás bevégeztével egyes alkalm akkor ga- 
vallérságot is tanúsított; egy-egy elyinni szándékolt tá r
gyat, az áldozat kérésére, visszaadott s néha barátságosan 
kezet fogva búcsúzott el.

Az ilyen vezér bandájának tagjai a betyárbecsülelre 
is sokat adtak s egyes, néha teljesen ismeretlen egyénekkel 
alkalom adtán szánalomból, vágj- jókedvre hangoltságuk- 
ban pénzzel meg is ajándékoztak. Ilyenek voltak: Sobri 
Jóska, Soromfai József, Juhász András, Bergán János, Séta, 
Pista, Oroszlán Pali, akik ennek következtében népszerű
ségre is vergődtek, amit a róluk szóló számos népdal s 
egyéb hagyomány tanúsít.

A m ásik csoportba vehetjük azokat, akik áldozataik
kal kem ényen bántak ugyan, megkötözték őket, de ha a 
kívánt s megadolt pénzösszeget s egyéb értékes arany- s 
ezüstneműeket, ékszereket, stb. kiszolgáltatták, békében 
hagyták őkel. Csak a kívánságaikat egyenesen megtagadó, 
vagy az elől valami módon kitérni kísérletező egyéneket 
fenyítették meg testileg, ha  pedig erősebb ellenállást tanú
sítottak, megkínozták őket, néha meg is ölték. A m ene
külni próbálkozókat rendesen agyonlőtték. Az ellenük vé-
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tőket, különösen a feljelentőket, kérlelhetetlenül, néha az 
illető családjának szem eláttára ölték meg. De a megismert, 
velük időközönként kényszerű jóakaratot, elnézést s szí
vességet tanusítottakkal szemben kíméletesen viselkedtek, 
az úri családoknál is.

E csoportba sorolhatjuk Angyal Bandit (H orváth 
Andris), Patkó Jancsit, Patkó Pistát, Hajnal Jancsit, Kara 
Miskát s Oroszlán Pali bandáját (maga Oroszlán Pali ga- 
valléros természetű, jobb érzésű betyár volt). Ezek közül 
Patkókról szól néhány dal.

A harm adik típus az indokolatlanul kegyetlenkedők 
csoportja volt, amelyik bárm ilyen engedékeny s a helyzet 
veszélyességét felismerő és szabadrablást engedő egyént is 
a betörésnél rögtön megtámadta, megkötözve ütlegelte, k í
nozta. Ha csak némi vonakodást is tapasztalt, hajmeresztő 
dolgokat követett el vele.

Ha főleg pénzbeli túlzott követelésüknek az áldozat 
nem akart, vagy nem tudott eleget tenni, válogatott kínzá
sokat alkalm aztak rá  s végül megölték, vagy összeverték, 
hogy belehalt. Nem egyszer a kiskorú családtagokat s al
kalm azottakat sem kímélték. Ezek közé illeszkedtek be al
kalmilag a szolgálatban álló pásztorok, különösen a kaná
szok, kiknek egyedüli fegyverük baltájuk volt s azzal ke
gyetlen m észárlásokat követtek el.

Ezen nagy embertelenségeket, öldökléseket elkövető 
csoportba tartoztak a többek között: Gelencsér József és 
öccse, György, a bálványosi rablók  (1907-ben), Illés, Lip- 
pai (Német) és Kutyási vezetése s egyéb álnév alatt raboló 
kegyetlen bandák.

A nép, m int e könyv egyes fejezeténél közölt dalok 
tanúsítják, csak a jobbérzésű betyárok alakjait, tetteit 
foglalta nótába és az ilyeneknek csak a fülébe jutott jó
tetteit ta rto tta  számon; rossz, kegyetlen tetteiket nem vette 
tudomásul, vagy messzemenőieg enyhítette.

Hogy a nép az előtte népszerűbb betyárokat s vezé
reiket legendás hősöknek tekintette, m ert a fizikai erőt, a 
bátorságot, merész tetteket mindig nagyra tartotta, azt az 
ő rom antika u tán  vágyódó lelkisége mellett megértjük; de 
hogy íróinknak mi szüksége volt s van ma is ezeket a — 
jórészben rendes emberi nevelés nélkül, némelyik há
nyódva, szinte vadon felnőtt s m ár örökölt tulajdonaiknál 
fogva is nyers, vad, eltévelyedett, lelkileg züllött egyéneket 
leírásuk, regényeik kimagasló alakjaivá avatni és őket
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oly nemes tulajdonságokkal fel is ruházni, amilyeneket 
m ár alantas, — árta tlan  embereket szenvedtető — foglal
kozásuk is kizár, azt csak e tekintetben való tájékozatlan
ságunknak s jórészt ferdített s felduzzasztott szájhagyomá
nyokból m erített, hiányos ismereteiknek, s annak tulajdo
níthatjuk, hogy írásaikban keresik a különlegest, az iz- 
gatót, amelyeket túlzásaikkal kiszínezhetnek anélkül, hogy 
a mohó, regényfaló olvasó annak erkölcsi ürességét, valót
lanságát s egyes esetekben lehetetlenségét megérezné.

Aláírjuk egyes íróinknak azt az állítását, hogy a sza
badságharc utáni állapotok kedveztek a betyárok kifejlő
désének, azt azonban nem ism erjük el, hogy ezt az azon 
időbeli hangulat idézte volna elő; és azt sem, hogy az 
1848—49-iki szabadságharc u tán a betyárélet lélektani 
oka lényegesen különbözött volna a forradalom  előtti 
»szegénylegénykedés« indokaitól, m ert a szabadságharc 
után a betyár a hazafiság köntösébe burkolózhatott, kit 
talán a haza szolgálatáért is üldöztek, vagy azért is, hogy 
hazája ellen fegyvert fogni nem akart, katonai szolgálat 
teljesítése alól kibújt.

Hát az akkori Bach- és Schmerling-íéle abszolitisz- 
tikus, magyarellenes politikái a m agyar nemzet gyűlölte, 
de ehhez a közhangulathoz a betyárság kifejlődésének, 
érzésének sem m i köze sem volt. A betyárok a szabadság-1 
harc után tényleg — amire adataink vannak — elszapo
rodtak, de azért, m ert nagy politikai változás, gazdasági 
s társadalm i zűrzavar állott be; katonáskodni pedig nem 
akarván, hiszen m áskor sem szeretett, egy része, m int szö
kevény sodródott a betyáréletbe.

A betyár a közhangulatot s a korm ányform át nem 
ismerte; a politikai viszonyok, a nemzet elnyom atásának 
érzése az ő lelkét nem érintette. Hisz a nemzetnek, m int 
nagyobb faji, kultúrális egésznek fogalmát a betyár egy
általán meg sem értette, de nem is törődött ő ilyfélével s 
így hazafiságról nála szó sem lehetett. Még a robotvilágból' 
csak 1848-ban felszabadult földmívesnép sem fejlődött oda, 
különösen a múlt században, midőn a betyárélet a legjob
ban virult, hogy nemzetéhez, fajához megfelelő fokú é r
zése lett volna. A nép és a nemzet lelkülete | között a leg
újabb időkig is elég nagy volt a különbség, de a falu egy
szerű népe legalább a faluját tekintette hazájának s így 
volt mihez ragaszkodnia, a legtöbbnyire pásztorból lett 
betyár jó részének azonban faluja sem volt; m ajorban,
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elhagyatott pusztán, vagy különálló erdőbeli tanyán szü
letett, ott nevelkedett, sőt némelyik még születési helyét 
sem tudta. Hol és hogy szívta volna m agába e társadalm i 
életei nem élt népség a hazafias érzést?

De nem is hangoztatta a betyár sem hazafiságát, sem 
m agyarságát soha, annál kevésbbé igazolták azt tettei. 
A földmívesnép gyermeke, m int katona, midőn bátorság
ról van szó, büszkén m ondja nótájában, hogy ő m agyar 
gyerek, a huszár, hogy m agyar huszár, a betyár-költészet
ben azonban nyoma sincs annak, hogy magyar betyárnak 
m ondaná magát, vagy kérkednék hősködő, vakmerő csele
kedeteinél magyar mivoltával.

Büszke a betyár csak bátorságára s elkövetett me
rész tetteire volt.

A betyár csak vagyonos, pénzes és szegény embert 
ismert, azzal nem törődött, hogy a pénzes ember milyen 
nemzetiségű, milyen állású, érzésű: hazafias szellemű-e, 
hazájáért szenvedett-e, híres ember volt-e, vagy Bach- 
huszár. (Így nevezték az abszolutizmus alatt hivatalt vál
lalt m agyar embereket.)

Mint H ajnal Jancsi bandájának puszlaszenllászlói rab
lásánál láttuk: Deák Ferencről, m int híres emberről hal
lottak a betyárok, mégis ráfogták a puskát s agyonlövés- 
sel fenyegették, ha  meg m er mozdulni; és rablás alatt 
tanúsított higgadt, engesztelő m agatartásáért Hajnal Deák 
vállát meg is veregette, szemében derék embernek m ondta 
s búcsúzásnál kezet fogott vele s mégis kirabolta.

A betyár lélektana tehát nem változott, nem szakította 
azt ketté az 1848—49. évi szabadságharc.

Ha a szabadságharci időkből átnyúlott is valamely 
vékony szállal a portyázó rablásokkal összekötött tö r
vény- és társadalom kívüli szabad élet a 19. század idejére, 
az az életform a nem a szabadságharc utórezgéseiből s 
nem az idegen hatalom  üldözéséből származott. A politikai 
s egyéb elnyom atást a hazafias érzésű intelligens osztály 
fogta fel, érezte s szenvedte át; ez a betyárnépségre hatást 
egyáltalán nem gyakorolt.

Ezek után nem vehetjük komolyan azoknak az írók
nak állításait, kik szerint a betyárok elnyomatásuk idejé
ben sorsközösséget éreztek volna a nemzettel s lelkűket 
megfogta volna elesettségünk tragédiája;sőt, m integy nagy 
elszólás tette: »Jól esik a magyarnak, hogy betyárral di
csekedhetik. « Ilyet igazán csak az m ondhatott, a ki a be-



tyárok egyéniségét s a népet nem tanulm ányozta, tehát 
nem ismerte.

Túlhajtott állítás az is, hogy a csárdák, akár az Al
földön, akár a D unántúlon a népélet nevezetes lovagvárai 
voltak, miket a nép képzelete lovagokkal, várurakkal, ú r 
nőkkel népesített be. (!) A csárdák sokat szerepeltek a 
betyárvilágban, m int tivornyázási s mulatozási helyek, 
azért, m int láttuk, Somogybán a 18. és 19. századokban 
azok túlnyomó részének bezárását is elrendelte a megye, 
de hogy a népképzelet ezekbe az ütött-kopott, düledező, 
jórészt viskószerű házakba regehősöket, lovagokat ültetett 
volna be, a rra  Somogybán, s úgy hiszem, m ásutt sem, még 
töredékadatokat sem találunk.

Nálunk a betyárok életének leírása nagyon hiányos. 
Alig van egypárról (Rózsa Sándor, Sobri Jóska) valami 
jellemző ismertetés; a többi híres, vagy kevésbbé neves 
betyárokról csak egyes, elszórt adatokat tudunk, azok is 
szóhagyományok köréből erednek, melyek egy része — 
tapasztalatból tudom — nem eléggé megbízható.

A forrásanyagokat e téren rendszeresen nem kutat
juk, azért a betyárokról szóló eddigi általános megállapí
tások jó részét szobatudósi feltevéseknek kell tekintenünk, 
m ert hiteles adatokkal nem tudják azt támogatni.

Addig az egész m agyar betyárvilágról nem adhatunk 
általánosan tiszta képet, míg minden nagyobb vidéken ki 
nem kutatjuk kifejlődésének hátterét, különösen gazdasági 
s szociális szempontokból; amíg nem ism erjük: melyik 
társadalm i rétegből, milyen foglalkozású egyénekből ke
rüllek ki, milyen volt szervezetük s végül míg elkövetett 
cselekményeiket kronologikus sorrendben össze nem ál
lítjuk. Külön kellene erre nézve az alföldi, külön a dunán
túli s az erdélyrészi, esetleg még néhány más vidéki be
tyárok után kutatni s az összegyűjtött adatok alapján 
csoportonkint feldolgozni. Csak ezek feldolgozása u tán 
lehel komolyan, elfogadhatólag országosan a betyárok mi
voltát megállapítani.

Míg ez meg nem történik — pedig erre m ár kortö r
téneti adalék szempontjából is szükség volna —, addig 
tovább röpdösnek é,s pedig népiesen szólva »ágazatról- 
ágazatrax a betyárlegendák s rom antikák, melyek jórészt 
m ár belegyökereztek a köztudatba s elhom ályosítják a 
betyárok igazi arculatát. Azért történhetik meg, hogy a 
velük foglalkozó, vagy róluk megemlékező írók elbeszélő-
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seikben s színdarabjaikban meg nem érdemelt mezbe öl
töztetik őket s egyiket-másikat majdnem felmagasztalva, 
úgy állítják a közönség elé, m intha a m agyar nemzetnek 
mintegy különleges büszkeségei közé volnának sorozhatok.

Ám szerepeltessék íróink a közönségnek szánt s előt
tük szokatlan világot feltáró betyáréletet müveikben s él
jenek költői s írói szabadságukkal: kiszínezhetik alakjai
kat, vihetnek egyéniségükbe bizonyos m értékű ethikai ele
met, de szerepeltetésük gyökerét eresszék be a valóságot 
képviselő tényékbe s akkor el fogják kerülni a magaszlo- 
sítás elképesztő túlzásait.
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U t ó s z ó .

Munkám nyom atása közben, az előszó m egírása után 
többen tettek adatok közlése s egyéb tekintetben oly szol
gálatokat, melyek e könyv tökéletesebb összeállítása szem
pontjából érdekesek s fontosak voltak; azért kötelessé
gemül ismerem, hogy ezen utószóban emlékezzem meg 
róluk.

Vitéz gróf Festetich Kristóf, aki minden kultúrális és 
tudományos megmozdulás irán t oly melegen érdeklődik, 
a birtokában levő Patkó János betyárt ábrázoló eredeti 
festményt önként ajánlotta fel a m unka részére való le
fényképezésre. Özv. Tomka Györgyné úrnő (Alsólendva), az 
Alsólendvára rándult betyárok, Mészáros Pali és társai tet
teiről nyújtott megbízható, részletes adatokat. Dr Fettich 
Nándor, a Magyar Nemzeti Múzeum őre (Budapest) Juhász 
Andrást ábrázoló faragványokat volt szíves rendelkezésem
re bocsájtani. Noszlopy Aba Tiham érnak, ennek a lelkes 
somogyi »ősgyökér«-nek értékes betyártörténeteiből vet
tem át többet. Petőcz Elemér takarékpénztári vezérigaz
gató értékes adatokat közölt. Tamás József népművelési 
titkár a megyebeli, igénybevenni kívánt lelkészekről s taní
tókról nyújtott alapos tájékoztatást. Siklósi Ede kaposvári 
magánzó pedig Juhász András betyárról m ondott el érde
kes adatokat, olyanról is, amelyet, m int 8 éves gyermek, 
végigszemlélt. Meg kell még emlékeznem az Uj-Somogy 
Nyomda- és Lapkiadó R.-T. vállalatról, mely a mai, pap ír
hiánnyal küzdő rendkívüli viszonyok között áldozatkész
ségszámba menő előzékenységgel egy ily nagyobb terje
delmű könyv kinyom atására vállalkozott; végül pedig a 
vállalat kiváló intelligenciájú nyomdaszemélyzetéről, kik 
m unkám at nemes ügybuzgósággal, azt m ondhatnám , kü
lönös szeretettel állították össze.

E szívességtevők m indnyájának e. helyen fejezem ki 
őszinte meleg köszönetemet.

A S Z E R Z Ő .
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és gyilkosságai. A Dobor-család legyilkolása 
Görösgálon. Átrándulás Szlavóniába . . 91— 96
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A különböző betyáralakulalok rablásai s az or
gazdáik szigorú büntetése ..........................

A betyárok erélyes üldözése. Gelencsérek Bács
kába való készülődése .....................................

Gelencsér József és Soromfai József átszökése 
Bácskába. Soromfai árulása s annak fejében 
részére kegyelem biztosítása . . . . . .

Gelencsér Józsefnek elfogása s visszahozatala 
Bácskából. Soromfai visszatérése. Orgazdák 
tömeges elfogása, Soromfai bemondása alap
ján.-Töm eges halálos ítélet az orgazdákra. 
Mérey főispáni helytartó közbelépése az or
gazdák megmentése é rd e k é b e n .....................

Betyárok további irtása .....................................

Az 1866—1898. évek közötti rablások. Juhász 
András fellépte, rablásai s agyonverelése . .

Az 1869—1876. évek eseményei. Séta Pisla fel
lépte, számos rablása, Baranyában való kó
szálásai, öngyilkossága a szlavóniai Branye- 
vina m a j o r b a n .....................................................

A betyárvilág utolsó fellobbanásai az 1877— 
1890. évek között. Oroszlán Pali rablásai és 
elítéltetése ..........................................................

A betyárok szervezete, rablásaik rendszere

Közbátorság, vagy közbékesség. Statárium. 
H elytartótanácsi intézkedések. Bendkívüli 
katonai rögtönítélő bíróság felállítása. Pálfíy 
Fidél helytartó rendelkezése. Közbiztonsági 
állapotok b írá la ta  a megyei közgyűlésen 
1868-ban. Teljhatalm ú kir. biztos küldése 
a megyébe. A közbiztonság javulása a múlt 
század nyolcvanas éveiben ..........................

Pandúrok. Kikből lettek a pandúrok. Szerveze
tük, számuk, fizetésük, ruházatuk, szolgálatuk

9 7-100

101—105

107—110

111—119

121—123

125—128

129—137

139—143

145—159

161—175

177—184
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Betyárok rablásainak meggátlása. Zala megye 
ez irányban való megkeresése. A rendeletek 
hiábavalósága. Vallomások a nép köréből a 
betyárokra nézve. Miért volt a nép a betyá
rokkal szemben indolens? A somogyi betyá
rok veszélyes leltei Verőce megyében

A betyárok vonulási területei s üldözései. Vo
nulási irányaik egyes járásokban, Tolna, Ba
ranya s Zala megyékben. A Dráván való át
kelésük. A hatóság gyors intézkedései. Kato
nai segítség. Bogyay Vince megbízása a be
tyárok üldözésére ................................ .....

Csárdák, m int a betyárok bííntanyái s mulato- 
zási helyei. H elytartótanácsi s megye intéz
kedések a csárdák megrendszabályozása tá r
gyában. A csárdák száma különböző idő
szakokban. A csárdák felsorolása. A közbiz
tonságra nézve veszélyes csárdák bezárása, 
vagy elpusztítása iránti rendelkezések .

A betyárok élelme. Mikor mit ettek s ittak? 
Folytonos pálinka- s b o r iv á s u k .....................

Betyárok termete, haj- s ruliaviselete. Egyes 
híresebb betyárvezérek különleges bajusz- s 
ruhaviseletei .....................................  <• .

Betyárok s orgazdáik a bíróság előtt. Uriszék. 
A statáriális bíróság. A bűnösök kínzása, 
testi megbélyegzése ...........................................

A betyárok életrajza. A nevezetesebbek külön 
leírása ................................................................

Angyal Bandi é l e t r a j z a .....................................

Sobri Jóska é l e t r a j z a ...........................................

Mészáros Pali életrajza. Pali-temető . . . .

Patkó-testvérek. Általános adatok róluk . . .

185—193

195—207

209—222

223—220

227-235

227—240

241—242

243—244

245—216

265—269

271—276
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Patkó Jancsi é l e t r a j z a ........................................... 277—288
Patkó Pista életrajza. A két Patkó közös tulaj

donságai ..........................................................  289—300
Kutyási (Leopold) György é le tra jz a .....................  301—302
Bergán (Fülöp) Jancsi é le tra jz a ..........................  303—308
Illés Pál é le tra jz a .....................................................  309—311
Lippai ( N ém et) Pál é le tra jz a ................................313
Hajnal Jancsi é le t r a jz a .......................................... 315—316
Gelencsér Jóska é le t r a jz a ..................................... 317—320
Soromfai (Szudi, Hegyi)  é le t r a jz a .....................  321—326
Juhász András é l e t r a j z a .....................................  327—346
Győri József é l e t r a j z a ............................................... 317—318
Séta Pista é le t r a j z a ................................................ 349—359
Gyurkovics IAzó  é le tra jz a ...................................... 355—357
Oroszlán Pali é le t r a jz a ........................................... 359—365
A betyárok közé keveredett n ő k ..........................  367—374
A betyárok közé keveredett nők és a velük

együtt összeköttetésben álló nők névsora 375—378 
A betyárok névsora ..........................................  379—416
A betyárok viszontagságai, életörömei és vég

zete. Tartózkodási helyeik, szállásuk, hányó
dásaik, életcéljuk s az élvaniaradoltak sorsa 417—424

A somogyi betyárvilág a népiélek tükrében.
A nép érdeklődése szem élyük s telteik iránt; 
hányféle alakban nyilvánult az meg . . . 425—444

Összefoglaló meállapítás a betyárgokról. A be
tyárok bátorsága, vakmerősége, érzésvilága, 
vallásossága, szótartásuk. A betyárok az áldo

zatukkal való m agatratásuk tekintetében három
csoportba oszthatók .....................................  445—454

Ulószó ................................................................455
T a r t a l o m ..................................................................... 457—460
Név- és tá r g y m u ta tó ................................................. 461—467
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Név- és tárgymutató.

Ennél a betyárok neveit kihagytam, m ert életrajzuk  
külön-külön s összesítetten is (ez utóbbi betűrendben) 
össze vannak állítva, ahol elkövetett tetteiket is felsorol
tam. Rablásaik s a kirabolt egyének neveit azonban itt 
találja az olvasó.

Acsádi rablás, 56.
Agarévi rablás, 89.
Alföldi betyár, 24.
Alsólendvai rablás, 51, 52. 
Alsónyiresi csárda, 334. 
Alsónyiresi csárda ostroma,

335, 336.
Apáti rablás, 91.
Atádi molnárné kirablása, 42.

Bácskába menekülése Gelencsér 
Józsefnek, 102—105, 322. 

Babócsai boltos kirablása, 46. 
Bach-korszak, 21, 33.
Bakonyi betyár, 24.
Balogh Imre kirablása Nemes- 

déden, 140.
Balatonendrédi rablás, 69. 
Banda, 21.
Barcson rablás, 88.
Bálványosi rablás, 38.
Bátor Gyula ceraljei (Szlavónia) 

bérlő kirablása, 13.
Bátorság a betyároknál, 446. 
Bátorság-komiszárius, 40.
Beck Sándor kirablása Aga

réven, 89.
Becsák József ref. lelkész kirab

lása Szentbenedeken, 88. 
Becsehelyi rablás, 61.

Belegi bérlő kirablása, 141.
Belegi rablás, 77.
Berán Sándor felégetése 

Miháldon, 75, 301.
Berger Márk kirablása Nagy- 

hárságyon, 130.
Bernáth Kálmán, a polgári rög

tönítélő bíróság elnöke, 168.
Berzsenyi Dániel, 11, 17, 18, 31, 

169, 170.
Betyár, betyárkodás, 11—16, 19, 

21, 22, 26, 27, 29, 32, 35, 40.
Betyárok élelmezése, 223.
Betyárok hazafisága, 451.
Betyárok életrajza, 241, 243.
Betyárok jellemző tulajdonságai, 

446—448.
Betyárok magyarsága, 451—452.
Betyárok rablásának meg- 

gátlása, 177.
Betyárok osztályozása, 449—450.
Betyárok szervezete, 145, 146.
Betyárok termete, haj- stb. 

viselete, 227—240.
Betyárok vonulási területe, 

üldözése, 177.
Bélaváry István hatvani ref. 

lelkész kirablása, 60.
Bittner József és Lajos kirab

lása, 91, 323.
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Blauhorn Mátyás agyon- 
lövése, 125.

Bocsor Jenő kirablása Szentpál 
és Simonfa között, 140.

Bogyay Vince önkéntes 
csapata, 128, 205.

Boldogasszonyfai rablás, 69.
Bolhó irablás, 72.
Bonnyai rablás, 79, 80.
Boskovics Mátyás szobi kocs- 

máros kirablása, 141, 301.
Branyevina-major ostroma, 

134—137.
Bruck (Lobi) kirablása, 44.
Bründl János lakásán, Pörde- 

földön, Patkó Jancsi, 62.
Büssüi rablás, 56, 72.

Czapó Gottfried mozsgói plé
bános agyonlövése, 68.

Ceraljei rablás Szlavóniá
ban, 130.

Csavargók, 21, 36, 41.
Csákányi kivégzés," 98.
Csákányi rablás, 88.
Csárdák, 209.
Csehi ember kirablása, 43.
Cserencsóci rablás, 46.
Cseres erdei alagút, 290.
Csicsómajori rablás, 126.
Csokonai Vitéz Mihály, 25.
Csokonyai csordás meg- 

lopása, 37.
Csokonyai akasztás, 98.
Csokonyai rablás, 89, 91.

Dalovics pandúr, 184.
Darányi rablás, 59, 72, 141.
Darányi ütközet, 82.
Darcs József taranyi plébános 

kirablása, 72.

Dávid Samu (Sövény zsidó) Kis- 
gombán kirablása, 39.

Dávid Samuné kirablása, 39.
Deák Ferenc kirablása Puszta 

szentlászlón, 75, 83, 84, 315, 
316.

Deák Sándor pandúr, 184.
Dekner Ferenc juhász vallo

mása, 187.
Dencsházai jegyző kirablása, 43.
Deutsch Gábor ecsényi bérlő 

kirablása, 43.
Devics József taranyi plébános 

kirablása, 78.
Dobor-család meggyilkolása 

Görösgálon, 92, 93.
Domaniczky földbirtokos ki

rablása Ecsenyben, 88.
Drávatamási bíró megölése,

91, 92.
Drukker János kirablása, 141.
Duhaj, duhajkodó, 12, 14.
Duss Lajos bosszúállása a be

tyárokon, 305—308.
Dusnoki rablás, 142.

Ecsényi rablás, 88, 127.
Erdőségek Somogybán,

29, 30, 34, 40.
Értényi rablás, 127.

Fad Mihály rinyaszentkirályi 
földmíves kirablása, 78.

Farkasgúzs, 42, 43.
Fekete Lajos kirablása, 79.
Feketesáripusztai rablás, 67.
Fenyő Gábor orgazda, 115.
Ferenczi József kirablása, 130.
Gróf Festetich Kristóf, 455.
Dr Fettich Nándor, múzeum

őr, 455.
Fiadi rablás, 141.
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Fiadi erdőben szélugrasztott 
betyárok, 310, 311.

Flesch Samu szobi kereskedő 
kirablása, 301.

Forgách Móric, 170.
Fosztogatások, 40.
Földes Jakab kötcsei lakos 

agyonlövése, 301.
Földmíves nép, 26.
Főnyedi rablás, 76.
Furkó Gábor orgazda, 318, 321.
Fried Vilmos barcsi kereskedő 

kirablása, 88.
Fűzfabetyár, 20.

Garabonczi rablás, 75.
Gazdatisztek, 32.
Gaál István büssüi földbirtokos 

kirablása, 56, 72.
Geiszl Móric kirablása Hár- 

ságyon, 52.
Geiszler János kirablása Sár- 

don, 95.
Gelencsér-banda menekülése 

Bácskába, 102—105, 107—109.
Gergő János korcsmáros vallo

mása, 187.
Gonosztevő, 21.
Gorián Mihály molnár 

kirablása, 53.
Gosztonyi szolgabíró 

jelentése, 131.
Göcseji rablókirándulás, 61.
Görgetegi mészáros kirablása, 41.
Görgetegi molnár kirablása, 41.
Görösgáli akasztás, 99.
Görösgáli gyilkosság, 92, 93.

Gyékényesi rablás, 79, 142.
Gyócsostótok kirablása, 33.
Gyöngyösmelléki rablás, 104.
György Márton kirablása, 130.

Hajtogatások, 40.
Halasy Aladár tótszerdahelyi 

birtokos kirablása, 315.
Haramia, 36.
Hárságyi rablás, 52.
Hartner János kirablása Apáti

ban, 91.
Hedrehelyi molnár kirablása, 43.
Hegyessy János főszolgabíró 

betyárüldözése, 101—113, 116— 
117, 182, 198.

Hegyi János tamási bíró meg
gyilkolása, 91, 92.

Hering Mihály lakócsai (Bara
nya megye) jegyző kirab
lása, 302.

Helytartótanácsi rendelkezések, 
192—202.

Hermánn Zsigmond gombkötő
pusztai bérlő kirablása, 79.

Hermán Ottó, 26, 27.
Igmándy Benedek főszolgabíró 

betyárüldözése, 134—136.
Iharosberényi tiszttartó kirab

lása, 43.
Iharosberényi akasztás, 99.
Inkey Zsigmond, 168.
Istvándi rablás, 78.

Járódó, járkáló, 14, 20.
Josics Elek berzencei molnár 

kirablása. 79.
Jószívűségnyilvánulás a betyá

roknál, 446.

Kadarkuti akasztás, 99.
Kanászok, 31.
Kanizsai csizmadia kirablása, 37.
Karácsonyi József ráksi lakos 

kirablása, 130.
Kardos Mátyás kötcsei keres

kedő kirablása, 70, 71, 301.
Karosi rablás, 76.



464

Kaszt Karola, 347.
Kavujlak János berzenoei plé

bános kirablása, 59. 
Katonaság, 15. 
Katonaszökevények, 15, 23. 
Katonai segítség, 40.
Kalivoda József kirablása Alsó- 

lendván, 54.
Kálmáncsai rablás, 79.
Kaufer Jakab kirablása, 87. 
Kelevizi birkás agyonlövése, 39. 
Kertaljai betyárok, 20.
Réthelyi cigányok kirablása, 39. 
Kisasszonyfai rablás, 133.
Kis József rinyaujlaki ember 

esete, 97.
Klein Jakab kirablása, 66,

67, 141.
Kokaly Imre csicsópusztai is

pán kirablása, 126. 
Korospusztai rablás, 102. 
Kostyálek István házaló ki

rablása, 39.
Kóborlók, 21.
Kónyi ref. lelkész kirablása, 130. 
Kötcsei kanász, 38.
Kötcsei rablás, 70—71. 
Közbátorság, 160.
Kőröshegyi rablás, 131.
Krajnai szlovén kirablása, 37. 
Krausz Ignác kirablása 

Jután, 129.
Kremsier Károly kirablása 

Barcson, 78.
Krizsanics József nagybajomi 

birtokos kirablása, 127, 132. 
Krumplibetyár, 20.
Kujtorgó, 13, 14, 21, 36.
Kutasi rablás, 132.

Lakócsai rablás, 80.
Lapapusztai rablás, 130.

Láng Mór szlatnicai (Szlavónia) 
bérlő kirablása, 89.

Látóhegyi rablás, 56, 59.
Lenics Ignác szlavóniai lelkész 

kirablása, 122.
Letenye-Lendvai rablás, 59.
Loncsár János vízvári plébános 

kirablása, 87.
Lőwi Lajos kirablása 

Szentán, 88.

Magyarujfalusi ref. lelkész ki
rablása, 78.

Mágocsi rablás az uraságnál, 38.
Markovics József kirablása, 122.
Mandl József teklafalusi korcs- 

máros kirablása, 301.
Mauthner Albert sarcolása Ber- 

zencén, 142.
Menősök, 20.
Mezey Pál támadása a megye- 

gyíí lésen, 169.
Méhes Vendel levele, 176, 168.
Mérey főszolgabíró utasítása, 15.
Mérey István főispáni hely

tartó, 15.
Mérői korcsmároyné kirab

lása, 42.
Miháldi gyújtogatás, 313.
Miklósi Schőn József plébános 

kirablása, 143.
Miilei pandúr, 183.
Molnárok kirablásai, 33.
Mozsgói rablás, 68.
Munkácsi Albert szaporczai 

(Baranya m.) ref. lelkész 
kirablása, 303.

Nagyatádi korcsmáros kirab
lása, 46.

Nagybajomi rablás, 87, 127.
Nagyhalasi pusztára menekvése 

Gelencsérnek, 318.
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Nagybirtokok, 29, 34. 
Nagyhárságyi rablás, 82. 
Nemesdédi rablás, 131, 140. 
Neugeld Ferenc endrédi keres

kedő kirablása, 69.
Németladi rablás, 60, 131, 140. 
Németujfalusi rablás, 97. 
Németh István pandúr, 184. 
Niklai rablás, '97.
Noszlopy Aba Tihamér író, 455. 
Novoszelói (Szlavónia) molnár 

kirablása, 95, 328.

Ormándi rablás, 75.
Orgazdákkal való elbánás, 

99—100, 323.
Oszterhuber pusztaszenlászlói 

birtokos kirablása, 83—85, 315, 
316.

Osztopáni zsidó kirablása, 41.
Öncsonkítások, 15.
önérzete a betyároknak, 445.
őrsi korcsmárosné kirablása 

s az őrsi ütközet, 42, 66.

Pacsai mester kirablása, 37.
Palicsi rablás, 46.
Pamuki Jáno,s 343, 345.
Pandúrok száma, 41.
Pandúrok, 177.
Pap Dani bogdásai bíró agyon- 

lövése, 291.
Papmalomi molnárok kirab

lása, 83.
Paraszt, 26.
Párezer József somogyturi 

kereskedő kirablása, 72, 301.
Partallai betyár, 20.
Pálfalvi kivégzések, 98.
Páskai nyug. gazdatiszt ki

rablása Gombán, 130.

Pásztorok, 17—19, 26, 27, 29, 
32, 34-.

Pesti zsidó kirablása, 42/
Petőcz Elemér takarékpénztári 

vezérigazgató, 455.
Péczeli rablás, 83.
Pittner József korcsmáros ki

rablása Csokonván, 89.
Poklosi rablás, 66.
Polczer pandúr, 183.
Pokomándv rédicsi plébános ki

rablása, 142.
Postakocsi kirablása Inke-Nagy- 

kanizsa között, 93, 94.
Pór, 27.
Pördeföldi kirándulása Patkó 

Jancsinak, 60—64.
Prefeg erdőőr kirablása, 130.
Pusztaszentlászlói rablás,. 83.

Rabló, 36.
Razgha Lajos tabi plébános ki

rablása, 69.
Ráczörsi rablás, 69, 291.
Ráksi rablás, 130.
Rédicsi rablás, 142.
Rigóéi csárda megostrom- 

lása, 317.
Rong Antal kiszasszonfai ref. 

lelkész kirablása, 133.
Rongyoslámpás korcsma kirab

lása, 37.
Rögtönítélő bíróság felállítása, 

126.

Sáripusztai rablás, 90, 95. 
Sattler Sándor kereskedő ki

rablása Nemesdéden, 89. 
Sárközy Ferenc kirablása 

Fiadon, 141.
Sellyéi (Baranya m.) rablás, 303. 
Báró Sennyey Pál, 168.

3 0
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Sípos Vendel kirablása 
Toponáron, 130.

Siklósi Ede, 455.
Sitkéi (Baranya m.) rablás,

289, 290.
Somssich Miklós sörnyepusztai 

nagybirtokos kirablása, 80.
Soromfa János agyon- 

lövése, 321.
Sorger Jakab némelujfalusi bol

tos kirablása, 97.
Schön József miklósi plébános 

kirablása, 143.
Schön Lázár kirablása Gyön

gyösmelléken, 104.
Spitzer Ferenc kirablása a zá- 

kányi erdőben, 131.
Schreiber Jakab kirablása 

Darányban, 72, 301.
Statárium, 160.
Stein, Jakab kirablása 

Bonnyán, 80.
Steiner Gergely kirablása 

Pusztakapolynál, 79.
Stern Ádám túri kereskedő 

kirablása, 72, 301.
Stern Tódor szompácsi birtokos 

krablása, 53.
Sti aszni József pandúr- 

őrmester, 293.
Surdi rablás, 66.
Sütő János magyarujfalusi ref. 

lelkész kirablása, 78.
Sümegi István tótgyugyi jószág

felügyelő kirablása, 79.
Schvarz Cili kirablása Nemes- 

éden, 131.
Schwarzenberg vendéglős ki

rablása Szentpál és Simonfa 
között, 140, 141

Szabási zsidók kifosztása, 31.
Szabó birkás megölése, 37.

Szabó Gábor kirablása Szent- 
miklóson, 125.

Szabó Józsefné mernyei lakos 
kirablása, 130.

Szalay Gusztáv éles támadása 
a közigazgatás ellen, 169.

Szatnicai (Szlavónia) rablás, 89.
Szegénylegények, 23, 24, 33, 34
Szentbenedeki rablás, 88, 131.
Szentdénesi plébános kirab

lása, 59.
Szentmihályi hajdú kifosz

tása, 42.
Szentmiklósi rablás, 46, 125.
Gróf Széchényi Tivadar ki

rablása, 80.
Szobi rablás, 72.
Szompácsi rablás, 72.
Szovány János osztopáni bíró 

agyonlövése, 328—331.
Szőcsénypusztai rablás, 80.
Szuloki rablás, 140.

Tabi rablás, 69.
Takács Sándor fiadi bíró 

kirablása, 53.
Tallián Antal rendeletéi, 40.
Tamás József népm. titkár, 455.
Tamási bíró megölése, 91, 92.
Taranyi rablás, 72.
Özv. Tomka Györgvné (Alsó- 

lendva) 455.
Toponári korcsmárosné ki

rablása, 42.
Tótgyugyi rablás, 79.
Tótszerdahelyi rablás, 83, 315.
Töröcskei rablás, 130.
Turbéki szőlőhegyi rablás, 140.

Ungár Móric kirablása, 30.
Unger Hermán kirablása Gyé

kényesen, 142.
Uradalmak, 30.
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Vadászcsapat Somogybán, 318.
Vallásosság a betyároknál, 446.
Wallast József terézienfeldi 

(Szlavónia) jegyző kirab
lása, 302.

Varga András kirablása a ro- 
polyi erdőben, 141.

Varga Gábor értényi lakos 
kirablása, 127.

Veles István novoszlói (Szla
vónia) molnár kirablása, 323.

Vendégszeretete a betyárok
nak, 445.

Weisz Dávid kirablása Kapos- 
főn, 88.

Weisz Ignác kirablása, 87.
Végh Sándor kirablása 

Mernyén, 142.
Viola, urad. kasznár ki

rablása, 79.

Virrasztó, 38.
Visy László felsőbogáti tiszt

tartó, 322, 334, 335.
Vizlendvay Sándor dusnoki 

birtokos kirablása, 142.
Gróf Wurmbránd százados 

vadászcsapata, 318.
Zajezdi (Szlavónia) plébános ki 

rablása, 122.
Zimanek pandurkáplár, 110-112.
Zimányi rablás, 130.
Zöldág-csárda, 56, 58, 92, 93.
Zsiray Zsigmond péceli (Bara 

nya megye'! plébános kirablá
sa, 83, 302.'

Zsidó betyárok, 19, 20.
Zsiros János, 42, 44.
Zsivány, 14, 21, 22, 35.

i
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A szerzőnél kaphatók még a következő 
néprajzi munkái:

1. Göcsej és Hetes vidékének leírása. 690 oldal ter
jedelmű, 276 szöveg közé nyomott képpel, melye
ken 1109 ábra van s 2 színnyomatú kép. Ára: 60 P.

V
2. Muraköz és Népe. 154 lapra  terjedő, 50, a szöveg 

közé nyomott képpel. Ára: 12 P.

3. A zalamegyei vendek. 18, szöveg közé nyomott 
képpel. Ára: 5 P.

4. Somogyi Gyermek. 312 oldalra terjedő, 66 szöveg 
közé nyomott képpel. Ára: 16 P.

Az árakat fűzött példányok után számítom.


