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A BETYÁRVILÁG 
EMLÉKEZETE VIDÉKÜNKÖN 

A XIX. század első felében még áll a feudalizmus a nemesi vár-
megye urainak jóvoltából, pedig az 1770-as, 80-as években már egy né-
pes, a török pusztításokat az önállóságért vívott küzdelmeket, a pestist 
némileg kihevert, ia nagyüzemi gazdálkodás eredményeképpen már 
szinte gazdag, s műveltségében Európával lépést tartó Magyarországot 
látunk. A marha-, a juh-, a disznótenyésztés fontos gazdasági ág, s jöve-
delmező is a XIX. századi háborús konjunktúrában. A megtermelt java-
kat a kereskedelem jut ta t ja el megfelelő helyekre. A vásárok a helyi 
adás-vevés központjai. Messze földön híresek Szabadka, Újvidék, Kúla, 
Temesvár, Debellács, Eszék vásárai. A vásározás pedig jól tudjuk, ember-
és árumozgással jár. 

A nagyüzemi gazdálkodás már racionálisabb agrotechnikai el járá-
sokat alkalmaz, de még a robotra alapoz. A munkaerőt a jobbágyság 
szolgáltatja a zsellérekkel együtt. A jobbágyság kb. 60 °/o-a föld nélkül, 
földjétől megfosztva vagy a természetes szaporulat következtében elap-
rózódott, a megélhetéshez elégtelen földecskéjén tengődik. A jobbágy 
így alapvető termelőeszközétől megfosztva, jogilag földesurának, me-
gyéje nemességének alávetve, személyében is függve ki van szolgáltatva 
uraságának. 

A sok és sokféle szolgáltatás, a növekvő terhek, az előíráson felüli 
robot, az úrbéri rendezés alkalmával történő szemérmetlen földrablás, 
egy szóval a földesúri kizsákmányolás, a megyei tisztviselők zsarolá-
sai, a katonafogás a jobbágyság egy részét zsellér sorba taszítja, s mivel 
nem találnak munkaalkalmat, megélhetés nélkül kóborolnak. 

Egyfelől a sok baj, gond, nélkülözés, nyomor és elkeseredés, nem 
utolsó sorban a szabadság utáni vágy, másfelől a kereskedők, a földbir-
tokosok aránylagos anyagi jólétének látása a betyárkodásba hajszolja 
a szerencsétleneket. Az áruforgalmat lebonyolító vásárok — mint a 
helyi adás-vevés központjai — nagy ember- és árumozgásukkal szinte csá-
bít ják a betyárokat részint azért, hogy megbosszulják szegény társaikat, 
a jobbágyokat és zselléreket, részint pedig azért, hogy ők maguk is ré-
szesüljenek a könnyen szerzett anyagi javakból. Lelkiismeretfurdalás 
nélkül kifosztják a pénzes kereskedőket, urakat . 

Az 1830-as évek közepére úgy elszaporodtak a betyárbandák, hogy 
csak nagy katonai erők igénybevételével lehetett felszámolni a betyár-
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csoportokat. A szabadságharc bukása után bontakozott ki a legnagyobb 
mértékben a betyárvilág. A honvédek közül sokan bujdosni kénysze-
rültek, betyársorsra jutottak. Az uralkodó osztály szinte hajtóvadászatot 
rendezett a betyárok ellen pandúrjaival, a katonai járőrökkel, a zsan-
dárokkal. Végigrazziázták a búvóhelyeknek alkalmas területeket, réte-
ket, mocsarakat, szigeteket. 1852-ben a polgári statárium helyébe kato-
nai rögtönbíráskodás lépett. Ha elfogták valamelyik betyárt, könyör-
telenül kivégezték, felakasztották. Sorsukból nem tanultak a többiek, 
mindig jöttek helyükbe újabbak a földnélküliek tömegéből, mert a 
„terror nem változtatott semmit a betyárok gazdasági-társadalmi alap-
jain, csak a lehetőségeket szűkítette." állapítja meg Szabó Ferenc A dél-
alföldi betyárvilág című 1964-ben kiadott tanulmányában. 

A nép szerette a „pajkosokat", >a betyárokat, istápolta, rejtegette 
őket, egyéni vagy csoportos lázadásnak, a földesurak, a bécsi udvar el-
nyomó politikája elleni hősi tettnek fogta fel betyárkodásukat, s szinte 
népmesébe illő hősökként tisztelte őket. A rokonszenv jeleként az 
erdőkben, a mocsarakban, a lápokban, a folyók kiöntéseiben rejtőző 
szegénylegényt nem árulta volna el senki még az aránylag magas fej-
pénzért sem, pedig a betyárokkal cimborálókat szigorúan büntették. 
Ha mégis akadt besúgó vagy betyár után fürkésző, kém, akkor azt meg-
vetették, és kiközösítették. 

A szájhagyomány szerint többféle betyárt különböztetett meg a 
nép.1 Az igazi, a „derék" betyár, útonálló szegénylegény jellemvonásai 
a népi emlékezet szerint: a szegény pártfogója, halált megvetően el-
szánt, vakmerő, hetyke, szilaj, jó lovas, kedveli a lovasbravúrokat, 
ötletes, fortélyos mind a zsákmányszerzésben, mind a menekülésbein, 
nem veti meg a bort, de a szebbik nemet sem. Bűnei nem nagy, súlyos 
bűnök: jószágot haj t el éjjel az uraságtól, lovat szakít ki a ménesből, 
s távol a tett színhelyétől eladja, vámdorkereskedőket foszt ki, tehetős 
gazdákat sarcol meg. Emberöléshez csak végszükségben folyamodik, 
merít jól tudja, hogy ezzel magára vonja a közösség ítéletét, kitaszítják 
a közösségből, a bandából. 

A népdalok, népballadák, népi elbeszélések tanúsága szerint, ami 
a betyár külsejét illeti, szinte általános, hogy fiatal, daliás, nyalka, kül-
sejére sokat adó, csinos arcú, kis hetyke bajusszal rendelkező szép férfi, 
s mint ilyen a nők kedvence. Bő, szedett gatyája, hófehér, lobogós bor-
nyúszárú inge, fekete kislajbija, vállra vetett cifra szűre, sarkantyús 
szűk csizmája, derékra kötött fokosa, ólmos ostora, kancsukája, vállon 
hordott kétcsövű puskája, darutollas vagy árvalányhajias kalapja fekete 
göndör haján csak emeli szépségét, kaokiásságát. Mindezen felül még 
nagy erejű is. Becsületszavának pedig értéke, súlya van. 

Adatszolgáltatóim szerint a betyárok a tönkretett jobbágyok, zsel-
lérek, a szökött katonák és nagy számban a szilaj, félriged állattartást 
űző, a nomád világ utolsó hagyatékaként itt maradt pásztorok közül 
kerültek kii. Azokból a pásztorokból, bojtárokból lett betyár, akikben 
az anyagi bajok mellett a kalandvágy, a virtus is dolgozott, s akiket a 
szabad élet csábított el a pásztorkodás unalmasnak vélt napi teendői 
mellől. Egyik-másik kedves, könmyűvérű, nők körül legyeskedő, hánya-
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veti betyárt a hírnév, a szabad élet, a könnyű pénzszerzés utáni vágy 
űzi, ha j t ja egyik kalandból a másikba. 

2. A futóbetyár rendszerint személy szerint üldözött, körözött sze-
mély, akinek az élete állandóan veszélyben forog. 

3. Ezekkel szemben a dúlókat, a rablókat — számos adatszolgál-
tató szerint nem szerette a nép, irtózattal figyelte gonoszságaikat, 
mert úgy érezték, a dúlóknál a zsákmányszerzés tetteik fő mozgatója. 
Pusztítanak, rombolnak, 'ahol megjelennek, még a gyilkosságtól sem 
riadnak vissza. 

A népi szövegek, balladák, prózai elbeszélések, emlékezések, sőt még 
a földrajzi nevek tanúsága szerint is a betyár, a zsivány, a haramia 
elnevezés csak a népellenes hivatalnokok nyelvében azonos jelentésű, a 
nép nyelvében nem fedik egymást, -nem azonos jelentésű szavak. Míg a 
zsivány és a haramia a népnél jellemtelen, gonosz, antihumánus ember, 
addig a betyár becsületes, a szegények istápolója, az urak, a megtolla-
sodott kereskedők ellensége, s mint ilyen osztályjellegű, antifeudális, 
osztrákellenes ellenálló. 

A nép a betyárokról szólva emleget még 1.) gyalogbetyárokat, akik 
fegyverrel és tarisznyával a vállukon jár ják a világot, 2.) fegyveres lo-
vasbetyárokat, 3.) kocsin járó betyárokat, akik fedeles kocsiban közle-
kedve békés utazóknak álcázzák magukat. A kocsiban a széna alatt lap-
pang a fegyver. Éjjeli „kiszálláskor" a kocsi kerekét, a lovak lábát, 
rongyokkal tekerik be, hogy ne üssenek zajt. Rendszerint 3—4 ember 
tartozik egy csoportba. Ha megtámadják őket, munkamegosztásuk sze-
rint egy haj t ja a lovakat, egy tölti a fegyvert, kettő lő a támadókra. 
4.) Kapcabetyárokat is emlegetnek, akik közönséges zsiványok. Vannak 
még 5.) útonállók, 6.) házásó betyárok és 7.) lókötők, akik főleg ősszel 
és tavasszal dolgoztak, mert akkor elmossa az eső a nyomokat. A ház-
ásók, lókötők, útonállók más állandó foglalkozás mellett, alkalomsze-
rűen éjjel dolgoztak. Sokszor nem is sejtette róluk senki effajta tény-
kedésüket. Még úri betyárok is (akadtak köztük. 

A betyár kapcsolata a világgal: az orgazda a legkülönfélébb társa-
dalmi osztályokból, a kupec, aki a lopott jószágot vásárra hajt ja , a 
passzus, a járlatlevél hamisító, aki lehetővé teszi az állat eladását a 
szükséges papír biztosításával, a megbízható ismerősök, rokonok és 
végül, de nem utolsó sorban a kedvese, aki mindenre képes hű szerei-
mébein a szeretett férfiért. 

Az üldözött, a menekülő betyárnak menedéket nyúj t a szerető ott-
hona, rokonsága, az orgazda tanyája és a pusztai, réti csárda a nádasba 
vezető rejtekfoilyosóival és tűzről pattant csárdásnéjával. A veszélyre 
figyelmeztet a sokféle jel. A gyanútlannak nem mondanak semmit ezek 
a jelek, de az üldözött, a bujdosó tud olvasni belőlük. Tudja, hogy ve-
szélyt jelent a feleresztett kútágas, a kerítésre kiakasztott élénk színű 
ruhadarab, a karcolás, a rovás a fa törzsén, a fa kérgén, az oszlopon stb. 

A betyárok természetes búvóhelye hazánkban a Bácskában, a Bán-
ságban a Tisza mente szabályozás előtti vízjárta rétségei, a Szabadka 
környéki puszták, a tanyavilág, a romfalvak, egyáltalában a nádasok, a 
zsombékos területek, a vizekben, mocsarakban megbúvó szigetecskék. 
Szlavóniában, Baranyában a Dráva síkságai, mocsárvilága, a sűrű töl-
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gyesek, a hátak, vizes, lápos térségek, a „lapisok", a csahérok a bokros 
hátak rejtegették a betyárt. Az odvas fák törzse a kincsek elrejtésére 
szinte felkínálta magát. A hatalmas tölgyek odvas üregei nemegyszer 
rejtették el a bujdosót a nem kívánatos szemek elől. A Muravidéken 
is az erdők bújtatták a szegénylegényt és a lopott jószágot. 

A földrajzi nevek tanúsága szerint Szabadka, Ludas, Bácstopolya, 
Zentagunaras, Moravica, Bogojevó, Bajsa, Pacsér, Feketics, Martonos, 
Mohoil, Horgos, Telecska, Ada, Zombor, Kanizsa, Zenta, Ürményháza, 
Hetény vidékén, tanyavilágában volt betyártanya [Rózsa Sándor szigetje 
(Ludas), Betyárvőgy (Topolya), Bitófajér (Bogojevó), Akásztófá déle 
(Kupuszina), Akasztófa dűlő (Zenta), Buszi-csárda (Bajsa)]. Moravica 
mellett egy egész települést neveztek el Angyal Bandiról, a környék 
betyárjáról, aki a roglatioai völgyben, a Nagy árokban tanyázott. Bara-
nyában is számos földrajzi név őrzi a betyárok nyomát: Gyilkos érfoka, 
Poroszlófoka, Rablófok (Kopács), Csárdasík (Vörösmart) stb. Szlavóniá-
ban :a nagy kiterjedésű Palacsa mocsár 'különösen kedvezett a betyárok-
nak. A Muravidéken a Dráva kiöntései, a gesztenyések, tölgyesek, ritá-
sok (irtások) szolgáltak búvóhelyül, pl. Pandúrrét (Lakos). 

A nem kívánatos elemek ellen ia kincstár, a vármegyék többek 
között (a török alatt elpusztult falvak helyén maradt puszták betelepí-
tésével próbáltak védekezni. Szlavóniában is, a Bácskában és a Bánság-
ban ds kötelezték a nagyobb helységeiket a hozzájuk tartozó, a szomszéd-
jukban levő elnéptelenedett, a betyároknak kitűnő búvóhelyet nyújtó 
romfalvak, pusztaságok betelepítésére. Szabadkát pl. elég sokáig kellett 
győzögetni, mire elszánta magát, hogy a városhoz tartozó, a város körüli 
pusztákat betelepítse. Szlavóniában is ez a helyzet. A telepítéssel a be-
tyártanyák, a búvóhelyek száma minimálisra csökkent, pedig jól tud-
juk, hogy Rózsa Sándor, Bogár Imre számtalanszor megfordult a Sza-
badka környéki pusztákon. Horgos, Kavilló, Zentagunaras, Ludas volt 
rejtekhelyük. 1950-ben még beszéltem olyan nagyon öreg ludasi bácsi-
val, aki még állítólag látta, beszélt Rózsa Sándorral. Telecska környé-
kén Angyal Bandi volt az úr, Szlavónia mocsaraiban, tölgyeseiben a 
dunántúli Sobri Jóska, azaz Zsubir pajtás, Séta Pista, Patkó Bandi, Csali 
Pista, Varga Laci s a többiek érezték otthon magukat. Mindnyájuknak 
volt mindenütt rejtegetője, segítője, besúgója, sőt orgazdája is. A csár-
dák, a fogadók szolgáltak bázisul, a szép fogadósnék tartották a kap-
csolatot a külvilággal. 

Vidékeinken még ma is, több mint 100 év távolában, több híres be-
tyárt emleget a nép. Dalok, nóták, ponyvaballadák, históriák, történe-
tek, szimpatikus vagy megborzongató tettek hőse még ma is Jugoszlá-
via-szerte a „puszta fejedelme", a Szeged-alvárosi Rózsa Sándor, 
Angyal Bandi, de valószínűleg nem a nyíri betyár, csak szerény mása, a 
bakonyi betyár Sobri Jóska alias Pap József vagy ahogyan Szlavóniá-
ban emlegetik: Zsubri pajtás, az alföldi Bogár Imre, a somogyi Patkó 
Bandi, a lókötő makói Barna Péter, a somogyifi Séta Pista, a dúlók kö-
zül Szlavóniában több kegyetlen gyilkosság elkövetője Varga Laci, 
Szárity vagy Szávity Milos és Egyed János, az útonálló Csaruga Jóvó, 
aki Vukovár és Sid, között fosztogatta a kereskedőket és pénzes neme-
seket és Laca betyár. A leghíresebb mindnyájuk közül, akiről mint a 
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népet segítő derék betyárról szól országszerte az emlékezet, s akit félve 
tisztelnek még a mai napig is: Rózsa Sándor és Zsivány nevű lova. 

A Bácskaságban a számtalan történetben, dalban, balladában sze-
replő Rózsa Sándor megfordult az egész Bácskában. A rnoholi tanya-
világban is volt cinkosa, az Orompart alatti Csincsák-szálláson volt 
egy bázisa, Zentán a kanizsai úton, az Apci csárdában sokat mulatott. 
Horgos, Martonos, Ludas, Ada, Bácstopolya, Telecska, Pacsér, Csonoplya, 
Zenta, Feketics gyakran befogadta a rejtőzködőt. A bánsági Ürmény-
háza, Hetény öregjei szerint ott is járt Rózsa Sándor vaskerekű kocsin 
két másik társával. Nyolc csendőrrel harcoltak sikeresen. A baranyai 
Kiskőszeg is emlékezik rá mint kedves vendégre. 

A perzekútorok szerint a betyárok országútja: Kecskemét, Szabad-
ka, Szeged, Kikinda között húzódik. Amint látjuk, ki-kicsaptak „az 
országútról". 

Rózsa Sándor mellett Moravicán, Pacséron kedvelt hős Angyal 
Bandi, de nem Ónodi, a nyíni betyár, hanem egy eddig ismeretlen nevű, 
Angyal Bandi álnéven szereplő személy. A szájhagyomány szerint a 
Roglaticai-völgyben, a Nagyárokban tanyázott, az uraságtól kommenciót 
kapott, azért nem bántotta az uraságot. Viszont azt is mesélik róla, hogy 
egyszer a Vojnicsoknál, Fernbachoiknál vendégség volt, állt a bál, mikor 
betoppant Angyal Bandi, és összeszedte a vendégektől az ékszereket. 
Bosszúból tette, mert őt mint úri eredetű személyt nem hívták meg. 
Ö is pártfogolta a szegényeket. Egyszer a pap nem akar t eltemetni egy 
szegény embert, mert nem rendezték az egyházi adót. Angyal Bandi 
maga elé hívatta embereivel a papot, belefektette az előre megásott 
sírba azzal, hogy majd élve eltemetik. Sírt, könyörgött, fogadkozott a 
pap, hogy többet ilyet nem tesz, mindig segíteni fog a népen, végül is 
megkegyelmezett neki a betyár. Angyal Bandi halála a szokásos betyár-
halál — adatszolgáltatóim szerint —: a lova lába megbotlott, ő lezu-
hant, eltörött a lába, a ló ráesett, nem bírt felkelni, üldözői utóiérték, 
de nem adta meg egykönnyen magát, lövöldözött az utolsó töltényig, 
végül is elfogták, elítélték. 

A Bácskában a nagyok mellett kisebb helyi betyárokat is emleget-
nek. Zentán Kar jú János kocsis betyár — azaz olyan, aki kocsival járt 
rabolni — Rózsa Sándornak adta (ki magát, Rózsa etzt megtudva, meg-
ásatta vele a sírját, lelőtte, eperfát ültetett a sírja fölé. Bajsán Buszi 
János helyi futóbetyárt emlegetik, aki a Bajsa és Kúla között levő 
völgyben, a nádasban a róla elnevezett Buszi-csárda környékén foszto-
gatta a híres kúlai vásárról hazatérő kereskedőket. Hirtelen kezű, ke-
gyetlen embernek festik le, aki az emberöléstől sem riadt vissza, a sze-
gényeket sem kímélte. A Kis Híres nevű bajsai betyár is mulatott a 
Buszi-csárdábain. A feketicsi szegénylegény, Balog Miska az 1860-as, 
70-es években Rózsa Sándorral volt összeköttetésben, a föld alatti folyo-
sókban rejtegette az elhajtott lov-akat, onnan szállították az árut a ná-
dasokon át a messze vásárokra. Péterrévén Kánya Kálmánra 
emlékeznek. 

A Bánságban az 1820-as években Becskereki Peti, azaz Palatinszki 
Pista szökött katona fosztogatott öt tagú bandájával. Törökbecsén pedig 
egy Jóka Imre nevű személy tevékenykedett 1850 táján. 
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Baranyában a mindenütt ismert és megénekelt hősök mellett többek 
között Séta Pista, Patkó Pista mellett még, pl. Laskón Laca betyár 
alias Durkovic Laca nevét emlegetik. Társai is voltak: Borbás Ferenc 
és Kosár János. 

A Muravidéken Rózsa Sándor, Sobri Jóska, Bogár Imre, Angyal 
Bandi mellett a vásárhelyi Szabó Pál, Csali Pista, az urak megvámolója, 
az agyafúrt Varga Pista szökött katona, gránátos, Sobri bandájának 
tagja és Nándi Jancsi emléke él a hagyományban. 

Szlavóniában az ormánysági Subri — Zsubri pajtás, tisztességes ne-
vén Pap József bakonyi betyár emléke élénken él még ma is, halálhírét 
nagyon sokáig nem akarták elhinni. A somogyifi Patkó Bandinak még 
a lovát is számon tartják, Bársony nevű lova is szerepel a szövegekben. 
Testvére, Patkó Pista, az 1830-as évek fortélyos, bátor betyárja, akinek 
nyoma veszett. Csali Pistát, Séta Pistát is még emlegetik. A szabadság-
harc táján működött, bátor, kedvelt személy volt Szlavónia-szerte, sok 
disznót, lovat hajtott el, Barna Péter, Zöld Marói bandájának volt tagja. 
Mindezek mellett Rózsa Sándor számos történet hőse. A közönséges 
gyilkos Varga Lacit, Dombi Pistát, Szávity Milost, Egyed Jánost, külö-
nösen az utóbbi kettőt a kórógyiak énekelték meg, mert ott követték 
el gálád tetteiket a kórógyi papnál. Helyi betyárok voltak még Csigla, 
Csapai, Kontra András, Farkas Péter, Zombori Jóska. Csaruga Jovó 
útonállóról is több történet szól, még a fáját is, amelynek csúcsáról 
szokta kémlelni a határt, ma is számon tartják, nem régen száradt ki. 
Laca betyárt itt is emlegetik. 

1863 tavaszától az éhínség miatt szinte naponta lehetett hallani 
országszerte lopásokról, rablásokról, bosszúállásokról, vásárosok foszto-
gatásáról. Az 1869-ben felállított Ráday Gedeon vezette kegyetlen kor-
mánybiztosság, majd az 1884-ben szervezett csendőrség a közrend ellen 
vétőket szigorúan kézrekerítette és elintézte. Az 1890-es években lezá-
rult a betyárvilág, de sokáig élt, sőt még napjainkban is él az emberek 
tudatában „a betyárkodás erkölcsi-társadalmi pozitívuma, az elnyomó-
kon való bosszúállás, a bátor szembeszegülés. A negatív elemek hamar 
feledésbe merültek" — ír ja Szabó Ferenc A délalföldi betyárvilág c. 
1964-ben kiadott könyve 130-ik oldalán. 

Lássunk most már néhány szemelvényt a nép emlékezetében meg-
maradt emlékekből. 

Ezt a népmesébe illő betyárfurfangot Bellyén hallottam: 
„A betyárok minden zárat ki tudtak nyitni. A lakatot, a lovak bék-

lyóját, mindent, mert olyan füvet kerestek, amely minden zárat kinyi-
tott. Ez volt a varázsfű. A betyárok kis teknősbékákat (mocsári teknő-
söket) kerestek. Egy helyre összehordták. Ezt a helyet körülszurkálták 
botokkal. így kerítették be a kis teknősbékákat. A teknősbékák anyja 
ki akarta szabadítani a kicsiket. Keresett egy' szál varázsfűvet. Evvel, 
érintette meg a leszurkált botokat. Ezek a botok mind eldőltek. A leg-
utolsó botnál otthagyta a teknősbéka a varázsfüvet. A betyárok oda-
mentek, és megtalálták. Ezt használták, ha valahová be akartak menni. 
Nem volt olyan zár, amelyet ki ne tudtak volna nyitni." 

Kaszap Erzsébet Kopácson egy betyárballadát is mondott: 
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Jaj, de széles, jaj de sáros ez az út, 
Ahol ez a kilenc betyár elindult, 
Kilenc betyár kilenc lovon lovagolt, 
Kocsmárosné udvarába befordult. 

„Kocsmárosné, adjon isten jó estét!" 
„Adjon isten az uraknak szerencsét!" 
„Kocsmárosné, ne kívánjon szerencsét! 
Még az éjjel szívét járja a nagy kés." 

Jaj, de szépen harangoznak estére, 
Kocsmárosnét viszik a temetőbe, 
Kocsmárosnét egyetlen egy párjával, 
Meg avval a szép eladó lányával. 

(Ez a betyárballada meglevő balladák változata. Itt közlöm először.) 

Laskón azt állítják, hogy a betyárnak Durkovics Laca volt a neve. 
Néhány társát is emlegetik: Borbás Ferencet és Kosár Jánost. 

Gyűjtötte és közölte: Pataky András, Laskó 

Én Bathona István Haraszti. — A kontra és a Cshapai Romanacs 
— mikor begyütek én hozám, asz monthák, agyak nekik ebédöt és pe-
dig azonkívül, vágjak nekik malaczot. Agyak nekik vacsharát, — És 
pedig ot kel nekik strázsának. Ők odaben mulatnak, én meg kint — igen. 
— Azonkívül mikor a hajnalcsillag fői kél, ők elmanek ónét másfelé és 
a szegény embert niem bántyák, hanem épen csak az urakhat. A thüz-
kocsira lesnek, ot várják az urakat, és azér a pénzér — levágják. Azon-
khivül e lmen tek . . . a Dráva felé, oda len meg a vashutat fölrabloták, 
vashuton fölrabloták a . . . a vasutat fölrabloták. . . fölizél'ték, fölvethe-
tek, azonkívül a rabloták a ppézt. — Ez valóság. — Ezömyolczszház-
hatvan . . . esz . . . dik évben. Ezök a hirös betyhárok. — Épen akhor 
vótak. — Sokkan jártak a f a l u b a . . . Ighen! A tisztölendő, az öreg thisz-
tölendőre vót a szándéktyik, hogy kihörelik. Az bizthos! De fogdosthák 
ükhet ezek, ezek a cshendörök. A khoprini szőlőbe, kit et, kit o»t elfog-
dostak, Eszékhön az aknába. — (Kéménybe) Kantra András, meg a 
Cshapai, Romanics meg azthán a harmadik, nem thudom már. Ezök 
mind betyhárok voltak. Igön! Ezök mind betyhárok voltak. Ezek vitek 
engömet a ikhocsim; egész ki ara a nagy kalánis felé. — Onan ök leszál-
tak a kkhocsibul. 
(vége) 

(18 h e n g e r ) Batona István, Haraszti, 1910. v s / Garay Akos gyűjtése 

Jártak aba az időbe a betyárok. — A khanász az csak vigyázott — 
Nem féét csak vigyázott. — Akor se féét vóna, ha valami inség körül 
fogi (veszedelem), Kigya (Ki tudja) hányszor? jütek én hozzám azok a 
betyárok. A Csigla, Csapai, Kontra, a Farkas Pétör. Azok mindönfélét 
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rablotak, elsodroták a phézt. — A harmadik vöt a „Khosbasa" közlik. 
— Rökhömecz embör vót; ojan a karja mind az embör bancza (comb). 
— Ezökhet keresték aba az időbe azok a hoszu csákósak, nem a thalu-
sok. — Akar miikor jüthek, az a bágyig ragyagot a csákun. — Vót az 
én fejembe is az a süveg, kheszkenű vót bene. — Hát én nem fétem 
tűlíik, a betyároktul se féétem. — Ha lütek, há(t) lütek — én nem ha-
gyom az én disznamat. — Jütek ük éczaka is, azok a betyárok, jüttek 
gyalog, jütek ikhocsin. Úri kocsin; ojan khocsi vót az, az nem phutogot, 
csak a lovak dünghtek. — Hát én nem tutam sohase mej órába kel ne-
kem ugrania. — Hát eczör beteg létem, u j nyavaja jüt nekem. Három 
napig már betheg vótam. Akor meg a negyedik esve a nyavaja épen a 
ttho>rkomra fótott, — akor jütek a betyárok öten, haton. — Fölöbretem 
az álmombul. — Mondom fél kel ám nekem kelnia. — Hát akor kértek 
vacsorát. Akor felfogatak egy forintra, az egyik aszmandi én egy fer tá j 
bort megiszom két zugalóra (nyeletre) — meg is itha. Az vót alikhanem 
a Kentri. — Akor meg asz menták, mos már élményünk. — Akor föl-
ültek a khocsira, eingöm is felültetek. Asz gondótam, maj ellűnek. Hát 
nem látam simit se. Be köték ia szömömet. Miko engöm vitek a kocsin, 
hát a lovak felthűvetek (tévedtek) a khalánis dombra. — Ot letetek 
engöm a khocsirul. — Asz látam huty másik két ló oda van kötve a 
rrekityehő, egyik kancza, a másik paripa. — Egyet fitysntetek, ketőt; 
asz elmentek. Hát én nem bántam, mere mentek. Elmentek ara-mara 
(vala-merre). Azé engöm nem tutaík megrevasztani (ijeszteni). Akhor 
se. — Az széntölő szent igaz, mint a szépségös nap. — Mimé mondanám? 
Szászor is elmondom a bbizonyomal. 

Elmondta: Barta Pál, Kórógy 
Gyűjtötte: Garay Akos, 1910. 

Hát vót a régi világba, mikor az a török háború vót, huty Kórógyon 
el jütek a ráblók, és kimöntek ot a határba a Szalonya alá. — Hát ot 
vótak, a falunak a csordája. — Hát aból kiválasztotak egy tinót, és aztat 
a sumámak asz monták, huty ha dl nem találi, a ssumárt lüvik egyon. 
— A sumár rávöte a puskáját, és el is találta, hugy a tinó ecczörre le-
feküt — megdöglöt. — Hát el is viték azok a betyárok aztat Márkusi-
czára, az ia falu pedig ot van, a mi falunkal határos. No hát! 

(13. henger) 
Izsák-Druzsó József, Kórógy 
Gyűjtötte: Garay Ákos, 1910. 

LOPTAM LOVAT 

Loptam lovat, loptam télön, nyáron. 
Átugratom harminchat határon. 
Ha rávetöm ingó-bingó nyergöm, 
Hét vármegye sem foghat el éngöm. 

Országúton ha egy gödört látok, 
Rihes bűrit kaptafára rántom. 
Ha rávetöm ingó-bingó nyergöm, 
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Hét vármegye sem foghat el éngöm. 
De b . . . . m a zsidó ponciusát, 
Mér csipkedi Krisztus urunk húsát. 

(15. henger) 
Énekelte: Borka Pál, Kórógy 
gyűjtötte: Garay Akos, 1910 táján 

VARGA LACI 

Jaj, de széles, jaj, de hoszi az az út 
Melyiken Varga Laci elindult. 
Varga Laci kilenc lovon lovagolt, 
Szép csárdásné udvarába benyargalt. 
»Adjon isten, kocsmárosné, jó estét!« 
»Adjon isten, Varga Laci, szerencsét!« 
»Ne kívánjon, kocsmárosné, szerencsét, 
Mer az éjjel kés járja át a szívét!« 
Mikor ezt a kocsmárosné halota, 
Két kezét a fejire kapcsolta. 
»Jaj istenem, hucs kel nékem meghalni, 
Kati lányom árvaságra itt hagyni! 
Kati lányom erigy le a pincébe, 
Hozál fel bort az aranyos icébe!« 
»Nem kel nékem se a bora, se maga! 
Csak a pézét tegye ki az asztalra!« 
»Kati lányom tartsad ezt a világot, 
Hagy öljék meg szegény édösanyádat!« 
Katinak gyászbaborult a szíve, 
Mer már akkor bokáig járt a vérbe. 

Elmondta: Gyöke Boris, Daszovics Juliska, 
Szentlászló 

VARGA LACI 

Fejér rózsa, bazsarózsa most nyílik, 
Varga Lacit akasztani kísérik, 
Én is elmegyek az akasztására. 
Én tészem a zsineget a nyakára. 

Elmondta: Cserepes apó, Kórógy 

PATKÓ JÁNOS NÓTÁJA 

Puszta csárda két oldalán ajtó, 
Beugratott az a híres Patkó, 

Csárdásnéval úgy váltja fel a szót 
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Látott-e egy lovon hát patkót? 
Ha nem látott, jöjjön ki, hát lásson! 
Négyet visel e gyönyörű állat, Bársony, 
Kettő meg a csizmámra van verve, 
— hetedik magam vagyok, nem de? 

Elmondta: Kelemen János, 
69 éves, 
Szentlászló 

PATKÓ 

Utca végin van egy kocsma, 
Négy oldalán ajtó, 
Abban mulat az a betyár Patkó, 
így adja föl a kocsmárosnének a szót; 
Látott-e már egy lovon hét patkót? 
Ha nem látott, gyüjjön, akkó láthat. 
Négyet visel egy gyönyörű szép állat. 
Kettő a csizmámra van verve, 
Egy meg magam vagyok a nyeregbe. 

Elmondta: Kis Júlia, 
85 éves, 
Topolya 

DOMBI PISTA 

Harangoznak délre, 
De nem délebédre. 
Most viszik a 
Dombi Pistát az 
Elvesztőhelyre. 
Feállitják székre, 
Föltekint az égre. 
Jaj, istenem, mit vétettem? 
Mas jutott eszembe, 
Egy zsidót öltem meg 
Ezer forintjáért. 
Beledobtam a Tiszába, 
Két szürke lováért. 
Tisza be nem vette, 
Partjára vetette, 
Arra ment egy halászlegény, 
Hálójába tette. 
Bemegy a konyhába, 
Rágyújt a pipára, 
Elteríti csebogarát, 
Még se gyullad rája. 

Elmondta: Szabó József, 
81 éves, 
Kórógy 



SZÁRITY MILOS 

Fölfogadott Egyed Milossal, 
Hogy ki hoz több pénzt az éjszaka. 
De a Milos annyit nem talált, 
Mint Egyed a kórógyi papnál. 

Egyed János vöt köztük a vezér, 
Ki a paphoz ment bé legelébb. 
De ötét senki sem ismerte, 
Mert mindnyájukat megkötötte. 

Összekötték Bagót Ganyóval, 
Nanót meg összekötték apóval. 
Márit meg megkötték Zsófival, 
Lacit meg megkötték Nanival. 

Szárity Milos, kedves pajtásom, 
Hogyan tetszik a bujdosásod? 
Rajta a sor, verik a dobot, 
Mert megfogták a Szárity Milost. 

Szárity Milost meglőtték, 
Mély álomba temették. 
Sej, feke — fekete föld hullott rá. 
Szeretője borult rá. 

Péter István, Kórógy 

ZSUBRI PAJTÁS 

Ej, haj, Zsubri pajtás, 
Micsoda az a fehér ház? 
Ej, haj, lengyel város, 
Ott lakik a komiszáros. 

Ej, haj, Zsubri pajtás, 
Mire lesz mán az utazás? 
Ej, haj, aláfele, 
A fekete város fele. 

Ej, haj, Zsubri pajtás, 
Jaj, de régen láttuk egymást. 
Milfájit felakasztották, 
Akasztófára felhúzták. 

Ej, haj, Zsubri pajtás, 
Ellopták a cifra subát. 
Ej, haj, csak hadd vigyék, 
Van még a szűcsöknél elég. 



Ej, haj, Zsubri pajtás, 
Ellopták a pejparipát. 
Ej, haj, csak hadd vigyék, 
Van még a ménösben elég. 

Garay Ákosnak Borica Pál mondta el, 
nekünk Druzsó apó, 
Kórágyon 

BAKONY ERDŐ GYÁSZBA VAN 

Bakony erdő gyászba van, 
Bakony erdő gyászba van. 
Rózsa Sándor fogva van. 
Rózsa Sándor fogva van. 
Édösanyja ment oda: 
Édösanyja ment oda: 
Sándor fiam, gyere hazai 
Sándor fiam, gyere hazai 
Édösanyám, nem megyök! 
Edösanyám, nem megyök! 
Még az éjjel megfürdök, 
Még az éjjel megfürdök, 
A Tiszának vizébe, 
A Tiszának vizébe, 
Vagy a magam vérébe, 
Vagy a magam vérébe. 
Édösanyám, édösöm, 
Édösanyám, édösöm, 
Van-e ruhám szennyesöm? 
Van-e ruhám szennyesöm? 
Ha nincs ruhám szennyesöm, 
Ha nincs ruhám szennyesöm, 
Küldök egy párt vérösön, 
Küldök egy párt vérösön, 
Vigye le a Tiszára, 
Vigye le a Tiszára, 
Mossa ott ki tisztára, 
Mossa ott ki tisztára, 

Izsák — Druzsó — József, Kóróqy 

RŰZSA SÁNDOR MEG A CSENDŐR 

Nekem is még a nagyapáim mesélte, hogy valamikor az volt a le-
gény a gáton, aki szembefordult a pandúrral vitatkozni. 

Ilyen legény volt Rúzsa Sándor is, aki magát betyárnak nevezte. 
Egyszer, mikor Ludas határába a csendőrök kint voltaik megnézni, mi-
lyen a parasztok között az ájer, odavetődött Sándor is. A csendőr köve-
telte a parasztoktól ia gabonát, 'ami természetesen nem volt, hogy is lett 
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vóna, olyan ínséges esztendőbe, mikor a határt kétszer elverte a jég. 
A csendőr midőn erélyesebben követelte a paraszttól az árpát, odaszólt 
Sándor is. 

— Nincs a parasztnak, ínséges volt az esztendő! 
A csendőr visszaszól: — De a kutya úristenét a pofátoknak! Gabo-

nát vagy börtönt akartok? 
— Tisztösséges ember fiával nem így iliönék bészéni, hé, pandúr 

uram! 
— Na ne mondd, paraszt, mert megjárod! — és készítette is a pus-

káját, hogy meglője a merész betyárt. De ő is kirántotta pisztolyát, és 
eldobatta a pandúrral a puskáját. A másik pandúrt meg Borús Kázmér 
Sándor cimborája intézte el. Kezöket mekötözték, és megtáncoltatták 
őket, hét bojtú betyár kancsikájukkal. A két pandúr szörnyen meg-
járta. össze-vissza megverve, megkötözve tértek vissza Szögedébe. Sán-
dor még utánuk kiáltott: „Köllött néktek gabona!" 

Elmondta: Koncslk Piroska, Ada 

HÍRES BETYÁRTANYA 

Van az adai határban egy nagyon öreg fa, ez volt valamikor Rúzsa 
Sándor tanyája a száműzetésbe. 

Ennek a fának is van egy története. Sándor meg cimborái a pan-
dúroktól megszabadulva, mert megtámadták őket a pusztán, miikor 
ökröket hajtottak el a gulyából. No most mit csináljanak? Leteleped-
tek a fák alá, miután átúsztattak a Tiszán. Sándor elment szétnézni 
hátra, a osendőrök utánuk akarnak jönini. De nem jöttek. Ahogy így 
mászkál, egy sárból és nádból épített halászkunyhóhoz ér. A kunyhó 
előtt egy öreg ember ült. Sándor -megszólítsa: — Delelőre áll mán a nap, 
öregapám. 

— Hát biz ott. 
Sándor meglát a kunyhó ajtajába egy szőke hajú leányt. 
Az megijed, és beszalad, de az apja visszahíja. 
— Gyere, lányom, megmutatlak ennek a betyárnak. 
Sándor Visszahőköl, hogy tudja ez, hogy ő betyár. 
— Ne i jedj meg, fiam, soha tőllem, mert magam is az vagyok, 

látod megszöktem az uraságtól, itt van jó búvóhelyem. De hogy is hív-
nak, édes fiam? 

Sándor nem vigyáz magára, kiejti nevét: — Rúzsa Sándor. 
— Édes fiam, te vagy az, aszitem csak egy csavargó, veszélybe vagy, 

a csendőrök átkutat ják az egész vidéket. 
De Sándor meglátja a veszélyt, mindjárt elkapja az öreg lánya ke-

zét, felkap lovára, és iszkol. Egyszer a leány odaszól: „Siess, Sándor, 
addig a inagy fáig, ott már megmenekültünk." Sándor nagyot néz, de 
azért hallgat ia lányra, mert látja, hogy megette vagy ötszáz méterre 
pandúrsereg vágtat utána. 

A lány megint részól: „Gyorsan a fa odvába!" 
Sándor füttyent a lovának, az hirtelen megáll, ők meg zsupsz, föl 

a fa nyakába, onnan pedig az odúba. A csendőrök tovább vágtatnak a ló 
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után, de később rájönnek, hogy a gazdája nincs a hátán. Szörnyen mér-
gesek lesznek a pandúrok, a kapitány kiállt: „Aki elfogja -a betyár lo-
vát, annak 500 tallért adok." De ez sem segít, nagyon okos Sándor ta-
nítványa, a Zsivány, mert meglóg az ámuló csendőrök elől. Kénytelenek 
elvonulni üres kézzel. Sándor megszabadult a pandúroktól, és még sok-
szor elment 'a nagy fához. Ki tudja, miért? Veszedelembe volt? De in-
kább a szép halászlányért. Mikor megsebesült, akkor — mert a nép így 
mondja — két hónapig a nagy fában tartózikodott. Oda vitték ki neki 
az élelmet a faluvégi parasztok. 

Elmondta: Koncsik Piroska, Ada 

RÓZSA SÁNDOR ÜRMÉNYHÁZÁN 

Az öregapámtul hallottam, hogy Rózsa Sándor itt járt két betyár-
ral. Vaskerekű kocsin jöttek, oszt ott szálltak meg, ahun most a Kószó 
Misa lakiik. Behajtottak iaz udvarba, de mán valaki szót nekik, hogy 
vigyázzanak, me kiint van a faluba nyóc csendőr. Még nem is érkeztek 
kifogni, amiikó mán, hogy hogy nem, meggyüttek a csendőrök, oszt be-
szótak nekik, hogy adják meg magukat. Erre oszt Rúzsa Sándor kiszót, 
hogy mé nem gyüttetek nyócan, amikó Szegeden vótunk, akkó majd 
elbántunk vóna veletek. Ekkó elkezdődött a lövődözés. Az egyik betyár 
fönt maradt a kocsin, a másik pedig, amelyik haslüvést kapott, kive-
zette a lovat az utcára, és a lovat mellette vezetve a nyergén körösztül 
lüvődözött a csendőrökre. Egyet le is lűtt, de 'akkó valamelyik lelűtte 
a lovát. No, de a betyár nem ijedt meg, hanem béugrott abba a házba, 
ahun ma a Cseh Poldi lakik. Nem tudom má, hogy hívták azt az öreg-
asszonyt, akihön bement, csak kivett egy zacskó aranyat, és azt mondta, 
hogy tegye lel, mer űneki mán úgy se kő többet. Akkor oszt a konyhá-
bul a betyár bément a szobába, belecsavargózott egy nagy subába, oszt 
bément az ágy alá. A csendőrök úgy tudták, hogy hova ment bé, oszt 
odamentek az oldalablakhon, tudja, valamikor olyan kis oldalablakok 
voltak. No oszt, mondom, elkezdtek lüvődözni az ablakon körösztül. 
A betyár Is elővette a revolvert, oszt ű is agyonlűtt egy párat ám. Míkó 
osztán elfogyott a golyója, emezek addig lűttek bé az ablakon, még miem 
gondolták, hogy a betyár halott. Akkó oszt bémentek a szobába, kihúz-
ták az ágy alul a betyárt, és kihemperítették a subábul. Hát akkó nem 
kifordult a subábul még egy pisztoly. Aszt mondta ekkó a betyár, ha 
még tudom, hogy ez nállam van, máma még elmentetek volna a para-
dicsomba. 

Míg ezek lüvődöztek, Rúzsa Sándor lement a kert alá. Ott valamikó 
ördögcérna vót. Várjon csak, nem is, oda egy másik betyár ment. Rúzsa 
Sándor közbe lóra ült, oszt iszkiri, többet nem fordult meg a faluban. 

Hogy ez igaz, bizonyítja a két vaskereszt a temetőben, oda vannak 
eltemetve a csendőrök. A két betyár meg a szegedi közjegyzőnek a fiai 
vótak, azokat meg a temetőárokba temették el. 

Elmondta: Kincses János, Ürményháza 
Gyűjtötte: Csöke Béla 
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A PECELLÖ1 BETYÁRRÓL 

Az 1800—900-as években vót egy pecellói származású Kánya Kál-
mán, aki lannak idején veszedelmes betyár vót. Dacára annak, hogy nem 
vót magas ember, nem mert vele senki kikezdeni. Amiko elfogták, akko 
is talvás közben fogták el. Akkó is szénát lopott, messzirű kísérték a 
csendőrök. Mire Karakás csendőrőrvezető kiért, mán a szénába aludt. 
Alig bírták elfogni. Az vót a szerencséje Karakásnak, hogy a revorverje 
el vót zárva. Meglepetésszerűen csaptak le rá, a revorvernek a ravassza 
elgörbűt, annyira húzta, de nem bírt vele lünni, mive'l hogy el vót zárva. 

Kánya sokáig el vót ítélve, oszt amikó a börtönbű kiszabadút, nem 
betyárkodott tovább. Pecellón halt meg. 

Elmondta: Denkovics Imre, 76 éves, 
Péterréve 
Gyűjtötte: Rasztik László tanuló 

BOGÁR IMRE 

Csaplárosné, jó estét, jó estét! 
Kié ez a nyerges it idekinn? 
Bogár Imre annak a gazdája, 
Jó bort iszik, nincsen félórája. 
Jőjön ki hát annak a gazdája! 
Ki se megyek, meg se adom magam, 
Inkább vigyék el a nyerges lovam. 

A lovamat nem annyira bánom, 
Csak a nyerget, én csak azt sajnálom, 
Mer a nyeregben van a bugyellárom, 
Abba fekszik százezer forintom. 

Énekelte: Péter István, Kórógy 

BOGÁR MIRE A PÉTERRÉVEI CSÁRDÁBAN 

Kint a határban, ahun Szöged felé vezet az út, állt egy szép kis 
csárda. Nem messze vót ia Böge. Abba az időbe még nem állt ra j ta híd. 
Az arra tar tó urak, mer leginkább azok mentek Szöged felé, esetleg a 
munkát kereső szegény emberek, ladikon keltek át. Eccé nagy muzsi-
kaszó hallatszik ki a csárdábul. Bent egy erre vetődött úri társaság mu-
lat. Jó vásárt csináltak, oszt most mennek hazafelé. Az egyik sarokba 
meg űl három fiatal, markos legény. Az egyik nagyon szép vót. Fekete 
göndör haja majdnem a válláig ért, kis bajusz ékeskedett a szája fölött. 
Beszéd közben kicsillant hófehér foga. Szóval nagyon szép volt! Oszt a 
csárdás lánya is mindig az körül forgott. Eccé összegyugja fejét a tár-
saság, mer az urak menni készültek. A legények mingyár, elmennek a 
ladikhó. No mán most a vidám társaság is itt lett. „Kié az a ladik?" 
„A mienk!" — mondja az egyik legény. „Átvisztek?", „Szívesen, uram!" 
Oszt mán a ladikok indulnak is. Kettő ment szorosan egymás mellett. 
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Egyszé megszólal az egyik legény: „Föl a kezekkel!" A kezibe két csil-
logó pisztolyt tart . Az urak megszeppentek, de engedelmeskedtek. A má-
sik kettő addig az értékesebb holmit egy rongyba rakta. Átmentek a 
másik ladikba a batyúval, 'az evezőket meg elvitték. A megíopott ne-
mesek meg ott maradtak iá víz közepén evező nélkül. A bajuszos még 
oda kiabált nekik: „Ne vágjatok olyan savanyú pofát, a szegénynek is 
köll valami!" Ez vót Bogár Imre. 

Mikó a csárdába érnek a holmival, hogy majd osztozkodnak, hát 
lássák, hogy ott egy csapat csendőr van. A csárda meg körülzárva. 
A két legény a titkos kijáraton a zsákmánnyal elmegy. Bogár Imre meg 
odarnén az egyik csendőrhő, oszt beszélgetni kezd véle. Az elmondja 
neki, hogy azt a nagy betyár Bogár Imrét keresik. Iszogatnak, folyik a 
vita. A csendőrök mán alig álltak a lábukon. A legény elmegy, de a 
pohara még majdnem tele van. A csendőr áthajul az asztalon, hogy 
kiürítse a poharat. Meglássa, hogy van valami az asztalra írva. Ez vót: 
„Itt járt Bogár Imre, akivel boroztál." Most mán kár rá várakozni!" 
Hű, micsoda dühös lett a parancsnok. Mingyán lovaikra ültek, megin-
dultak, vágtattak, nagy porfelhőt hagytak maguk után, de mán akkó 
Bogár Imre nyomát bottal üthették. 

Elmondta: Kovács Rozi néni, Péterréve 
Gyűjtötte: Majsai Piroska, Péterréve 
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Középiskolai tanulók és egyetemi hallgatók gyűjtései. 

R E Z I M E 

SECANJA NA SVET BECARA PO NASIM KRAJEVIMA 

Autor prikazuje na osnovu usmene predaje, balada, narodnih pesama, 
narodnih kazivanja, uspomena i pisanih tragova na madarskom jeziku secanja 
na becare zaostale u Jugoslaviji. 

Svaki kraj ima svog becara. 
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U Bačkoj: pored manje značajnih lokalnih bećara spominju se u okolini 
Horgosa, Kavila, Ludosa, Subotice, po pustarama i trščarama Moravice, Pa-
čira, Čonoplje i Sente Imre Bogar i Sándor Roža, a oko Teleöke Bandi Anđal 

U Slavoniji: Joška Sobri, zvani Zubri pajtaš, Pišta Seta, Bandi Patko, 
Pišta Gali, Laci Varga, Miloš Savié, Janoš Eđed. 

U Međumurju: pored Joške Sobrija, Imrea Bogara i Šandora Rože još 
i Pišta Varga, Pal Sabo i Janči Nandi. 

U Baranji: Pišta Seta, Pišta Patko i Laća Durković. 
U Banatu: pored bačvanskih bećara spominju se još Peti Bečkereki i 

Imre Joka. 
Skoro svi su oni bili pravi, valjani bećari koji pomažu sirotinju, a 

pljačkaju i globe bogataše i podržavaju siromašne. 

S U M M A R Y 

THE REMEMBRANCE OF THE TIMES OF HIGHWAYMEN 

On the basis of oral tradition, ballads, folk-poems etc. in Hungarian the 
author presents the remembrance of brigandage in Yugoslavia. 

Each region has its highwayman. 
In Backa: Imre Bogár, Sándor Rózsa have been known in the environ-

ment of Horgos, Kavil, Ludos, Subotioa, Moravioa, Paőir, Conoplja and Senta; 
Bandi Angyal in the surroundings of Teleöka. 

In Slavonia: Jóska Sobri, called fellow Zsubri, Pista Séta, Bandi Patkó, 
Pista Csali, Laci Varga, Milos Savic, János Egyed. 

In Medumurje: Jóska Sobri, Imre Bogár, Sándor Rózsa, Pista Varga, 
Pál Szabó and Jancsi Nándi. 

In Baranja: Pista Séta, Pista Patkó and Laca Durkovic. 
In Banat: Beside the highwaymen from Backa people mention Peti Becs-

kereki and Imre Jaka. 
All the highwaymen were just and brave and they were helping the poor 

and robbing the rich. 
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