
Az elmondottakból kibontakozik előttünk Ófalu és a részletes beszámolóból feleleveníthetjük a 
hódoltság alatti és utáni település hiteles arculatát. Napjainkban egyre több olyan forrásmunka lát 
napvilágot, amelyek hozzásegítenek minket lakóhelyünk múltjának feltárásához. E két jelentős kiadvány 
Káldy N. Gyula és Bél Mátyás munkája pl. Érd törökkori helyzetébe enged betekintést. A közzétett 
adatok helytörténeti, gazdaságtörténeti, település- és népességtörténeti, nyelvészeti stb. szempontból 
egyaránt fontosak, felhasználhatók. Varossá lett szülőhelyünkről, Érdről oly keveset tudunk. Érdemes 
lenne az újonnan megjelent dokumentumok alapján alaposabb kutatásokat végezni, hogy Érd esemé-
nyekben gazdag, sokszor tragikus, de mindig új életet teremtő múltját megismerhessük. 

Dr. Kerékgyártó Imréné 

Az igazi Bogár Imre 

A magyar feudalizmus minden parasztja a polgári forradalomtól várta sorsának jobbra fordulását, ám a 
forradalom csak egyharmad részüket jut tat ta földhöz. A jobbágyból egyik napról a másikra gazda lett, sőt 
nagygazda, a nagyobb tömegű zsellérség azonban kívül rekedt vágyaival, hiába volt honvéd. Sorsukon a 
forradalom nemhogy javított volna, de inkább mélyebbre taszította őket. Jelentős hányaduk pásztor volt, 
látszólag szabad ember, mert a gazda nem járt a sarkukban. De éppen a hatvanas években osztották fel a 
legelőket, és néhány esztendő alatt a végeláthatatlan páskomok eke alá kerültek, a pásztorok- válságba 
jutottak, rákaptak a lólopásra, marhatolvajlásra, barangolásra, a foglalkozás nélküli életre, kóborlásra. 
Időnként egy-egy jó szervező, körültekintő, parancsoló vezér keze alatt bandákba verődtek. Közéjük 
tartozott Bogár Imre, a lovon járó fekete angyal, aki a megszilárdult rendre támadott és sorsa csak az 
lehetett, ami utolérte. 

Hírét, nevét az egyik legszebb magyar betyárballada terjeszti jó száz esztendeje. Szövege megalkotásá-
ban - ha nem is szándékosan - Arany Jánosnak is része volt:' A Zács Klára (1855) tizenötödik és 
tizenhatodik versszaka ugyanis motívumában hasonlít a Bogár Imre ballada tizedik és tizenegyedik 
szakaszára. A balladát egyik legtehetségesebb népies műdalszerzőnk, Simonffy Kálmán (1832-1881) Be 
szépen szól a furulyámjának dallamára énekeljük.2 

Az idézett Arany János-sorok: 

Harangoznak délre, 
Udvari ebédre, 
Akkor mene Felicián 
A király elébe. 

A király elébe. 
De nem az ebédre, 
Rettenetes bosszúálló 
Kardja volt kezébe. 

A Toldiban pedig: 

Föltekint az égre, 
az ország útjára, 
keservesen gondolt 
bujdosó voltára. 

"Arany János kisebb költeményei II. kiadás, Pest, 1860. 244. old. 
1 Molnár Imre 1968. I. 1-én kelt Vörös Gézához írt levele közli a Bogár Imre-balladák 
bibliográfiáját (A levél másolata a szerzőnél) 
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A Bogár Imre-ballada egyik változata3 pedig így hangzik: 

Zavaros a Tisza, 
Nem akar apadni, 
Az a híres Bogár Imre 
Által akar menni. 

Által akar menni, 
Lovat akar lopni, 
Debreceni zöldvásáron 
El akarja adni. 

El akarja adni, 
Bundát akar venni. 
Akibe az ő rúzsáját 
Be tudja takarni 

„Csaplárosné, hallja, 
Van-e vetett ágya? " 
Van vetett ágy, szép leány is 

Betyárok számára. 

„Csaplárosné, hallja, 
Száz icce bort adna, 
Megkínálom a vármegyét, 
Hogy ne legyek rabja". 

Huncut a vármegye, 
Nem iszik belőle, 
Pedig szegény Bogár Imre 
Most van a kezébe. 

Huncut a vármegye, 
Meg a szolgabíró, 
Kocsijába, hintójába 
Az a lopott csikó. 

„ Vidd el szellő, vidd el 
Széles Tisza habját, 
Ne láthassa rózsám 
Ladikom járását. 

Mert ha megismeri 
Ladikom járását, 
Mindjárt oda küldi 
a megye hajdúját." 

Harangoznak délre, 
Féltizenkettőre, 
Az a híres Bogár Imre 
Megy a vesztőhelyre. 

Harangoznak délre, 
Jó tizenkettőre, 
Hóhér mondja: Bogár Imre 
Álljon föl a székre. 

Fölállott a székre, 
Föltekint az égre: 
„Jaj Istenem, sok rablásim 
Most jutnak eszembe." 

Elsimult a Tisza, 
Csak a habja maradt, 
Meghalt szegény Bogár Imre, 
Csak a híre maradt. 

A balladát Török Erzsi felejthetetlen eló'adásában hallottam először, a negyvenes években. Hatására 
kezdtem gyűjteni Bogár Imre balladáit és a róla költött legendákat. 

Ezek a legendák Bogár Imrét valami vérszomjas bandavezérnek mondják, aki végigportyázta a fél 
országot, szeretőket tar tot t , feleséget, gyermeket, egyik kezével rabolt, másik kezével százas bankókat 
osztogatott a szegényeknek. Jaj volt annak, aki ellenállt állig felfegyverzett, szilaj csapatának. Ez lett volna 
Bogár Imre? A ponyván terjesztett írások ellentmondásaikkal nem adnak fogódzót életútja megismeré-
sére, neves balladakutatók is csak ennyit mondanak, hogy „Róla maradt fenn a legművészibb 
betyárballadák egyike, életéről keveset tudunk. Alföldi lovas betyár volt".4 

A Pest megyei levéltárban azonban kezembe adták a Központi Fenyítő Törvényszéknek vádló, 
kihallgató, elítélő és kivégzési jegyzőkönyvét. ' Ebből ismertem meg az igazi Bogár Imrét tizennyolc éves 
korától kivégzéséig. Kezéhez nem tapadt vér, bandavezér sohasem volt, a Duna-Tisza közén kívül más 
tájakon nem járt. Nőtlen volt és írástudatlan. Hivatalos személyleírása a körözőlevelekben: „Magas, 
nyúlánk termetű, barna hajú, barna szemű, kicsiny bajuszú, igen szép külsejű, s arczú." 

A soltvadkerti Bócsa-pusztán született 1842-ben. Apja, idős Bogár Imre számadógulyás volt, anyja 
Molnár Anna. Iskolát nem végzett, 1862. július 18-án az előtte felolvasott vallomását egy kereszt 
kézjeggyel ismerte el. Suttyó legényként gulyásbojtár lett. A pásztorok tanultságával gyógyította a 
jószágot, tudta a lovakkal, ökrökkel, tinókkal, tehenekkel, üszőkkel, borjakkal való bánást és az egymással 
viaskodó bikákat bottal szétválasztotta. Karámot készített, cserényt font , főzőt t , ismerte a csillagokat, 
időt jósolt a darvak kiáltozásából és a vadludak vonulásából. 

A családdal Bugacra ment, előbb Bábiczky Imre, u tóbb Faragó Mihály birtokos gulyáit őrizte. Két 
testvérét ismerjük, a nála egy évvel fiatalabb Jakabot és Mari nővérét. Jakab végigkísérte bátyját a 
betyárok útján, Mariról csak annyit tudunk, hogy Imre félegyházi börtönből való szabadulása után nála 
lakott. 

1860-ban került először összeütközésbe a törvénnyel. Jakab öccsével, valamint Jó Ferenc, Kökény 
József és Kopjás József pusztai pásztorokkal marhát lopott. Elfogatták, súlyos börtönre ítéltették. 
Kiszabadulásakor, 1861. március tizenötödike után mint „leveles"-ember nem kapott a kezire jószágot, 
állástalanul kóborolt egyik pásztortanyáról a másikra. Időnként segített számadó apjának a jószágok 
körül. 1861 őszén a marhát elszakították, Szent Mihálykor apjának is kitelt az esztendő. Telelhettek volna 
a tavaszi kicsapásig, Szent György napjáig. Ám a Bogarak fölhagytak a pásztoroskodással, betyárokká 
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lettek. „Bugacon mintegy hat napig mulatván nénémnél - vallotta Bogár Imre - , mikor odajöttek Bogár 
Jakab öcsém, Bogár Miska unokabátyám, Baski György és Bartucz Mihály, kik magukkal hívtak engem, s 
apámat. Mind a hatan elmentünk, s egy bandában jártunk". 

Baskit és Bartuczot föltehetően vezérük, a rejtélyes eredetű Dönti Péter küldte Bugacra. Egyetlen a 
bandában, aki nem volt pásztor. „Közép köpcös termetű, nagy homlokú, barna hajú. Tömött barna 
bajuszú, kiberetvált körszakállú, öltözete mindennap változik, hol paraszt jászkun viselete, hol franczia 
divatú magas cilinder kalappal. Igen nyájas, bőbeszédű, magaviselete, s társalkodási modora megelőző". 
Akcióit, mint egy táborkari tiszt, gondosan kitervelte. Földerítette mindenütt megtalálható kémeivel és 
orgazdáival a terepet, megtudott mindent áldozatai vagyoni állapotáról és szándékáról, s a kellő 
pillanatban csapott rájuk. 

Tíznapi kiképzés után, 1861. december hatodikán Dönti bandája rajtaütött a bajai vásárosokon, mikor 
azok gyanútlanul és tele bukszákkal, az áldomások borától kissé italosan poroszkáltak hazafelé az 
országúton. Tizenöt szekeret fosztottak ki. Ezután behúzódtak az erdőbe, és lesték az előre kifigyelt 
adószedőt. „A Jumárban - vallotta Deim Lipót adóhivatali assistens - a Szent Miklós-napi bajai vásár 
napján, kint voltunk execution egy mateovicsi kocsin, az erdőből öten lóháton felfegyverkezve reánk 
jöt tek. Azt hittem, hogy csendőrök és gorombáskodtam is velük. Először kiáltottak, megállj! Én azt 
mondtam, hogy nem látjátok, hogy királyi tisztek vagyunk. Felelték: bánjuk is mi, ha az ördögök is. A 
pénzt kérték. A kocsis leszáll és egy betyárral a cassaládát levették, kérték a kulcsot, én azt oda is adtam. 
A ládát felnyitották, a pénzt, kétezer forintot kivették, úgyszintén gyűrűinket is ujjainkról erővel 
lehúzták. Azután elmentek az Aligvárdi csárda felé." A csárdában a betyárok megosztoztak és elszéledtek. 

Bogár Imre a bajai szerzeményen két nap múlva, igaz úton vásárolt egy szép pejcsődört a jászberényi 
vásáron, majd belovagolt Csongrádra. Meglátta Gut Pintér János nagygazda, ismervén a fiút, besúgta a 
pusztázó hadnagyoknak, azok elvették a lovat. Álnévre kiállított passzussal kérte vissza a csődört a 
csendbiztostól, de az letartóztatta és lecsukatta. Három hétig ült vasban, egy szellőzéskor láncostól 
megszökött. A vasat a temetőnél verte le a lábáról. A följelentő Gut Pintérrel még majd találkozunk. 

Más betyárbandák rémtetteinek hatására Pest, Pilis és Solt vármegyék 1861. december 16-tól számítva 
egy esztendőre, „rablás, rablógyilkosság és gyújtogatási bűntényekre rögtönítélő bíróságot" állítottak föl . ' 

Mikor Bogár Imre vízkereszt után előkerült, január hetedikén a pótharaszti Kókai János gazdánál 
vettek erőhatalommal éjjeli szállást, majd hajnali öt órakor elkocsiztak Üjhartyánba. Megkocogtatták 
Pfaifer szatócs-kocsmárosné ablakát és pálinkát kértek. A szatócsné fia ajtót nyitott, s betódult a hosszú 
puskás, pisztolyos betyárbanda. Elvittek hatszáz forintot, ékszereket és kétezerötszáz forintot érő boltbeli 
portékát. Ezt követően január utolsó éjjelén berontottak Székely Gábor udvarába a pályi pusztán pénzt, 
ékszert és egy női aranyórát vittek láncostul. Az Aligvárdi csárdából pénzt, szappant, tizenkét vánkost, 
húsz font faggyút, egy pár csizmát és két levágott disznót raboltak február tizenötödikén. Két nap múlva 
rátörtek Alsódabason Bereczky Miklós kúriájára, Bereczkyt többször a földhöz verték, hogy adja elő a 
hatezer forintot, de a pénz már takarékban volt, így aztán elvittek ezüstkanalakat, vánkosokat, 
selyempaplanokat, fehérneműket és posztóruhákat, s elkötöttek az istállóból egy csődörcsikót. A 
bőszénpusztai majorra február huszonkettedikén rontottak, elvittek lőfegyvereket, szűrt, nagyobb összegű 
pénzt, három lovat, és egy kocsit. 

A betyárokat nyomon követő pusztázó hadnagyok megháltak Bócsán Bogáromi gazda tanyáján. Más-
nap reggel március nyolcadikán a biztosok hat hadnagyot kiküldtek a Bogár-tanyára. A betyárok kirohan-
tak, tüzeltek a pusztázókra, azok meghátráltak, ők meg egy négylovas kocsin elvágtattak Szank-puszta irá-
nyába. A biztosok nyergeitettek és a betyárok üldözésére indultak. A csengelei puszta kútjában megtalál-
ták Dönti Péter holttestét. Halántékán lövés volt, nyakában a bőszénpusztai bérlő fekete szűre. A banda-
vezért a betyárok végezték ki „parancsoló fegyelemtartásért és azért mert a rablott pénz nagyobb részét 
magának tartotta meg."1 Dönti megölése végzetes volt a betyárokra, ő volt az egyetlen közöttük, aki ki-
vezethette volna a bandát a veszélyes Alföldről. Délnek fordulásával sejteti szándékát, valahol átkeltek vol-
na a Balkánra, és a statárium lejártával jöttek volna csak haza. Közölhette is ezt a Bogárékkal, ezek azon-
ban ragaszkodtak a Kiskunsághoz. Ezután riadtan nyargalásztak ide s tova a megyében. Olyanformán, 
mint a barmok kavarognak az égő istállóban, hiába van kitárva az aj tó, megvárták, míg valamennyien meg-
égnek. A vezetést a nagy indulatú öreg Bogár Imre vette át. 

Április nyolcadikán éjjel körülvették Szentlászlón Szabó István tanyáját. Jöttükre számítottak, mert 
éjszakára belül betapasztották az ajtót, ablakot. Rájuk zörgettek. Semmi válasz. Erre az öreg Bogár 

3 A szerző saját gyűjtése. Andricza Ferencné Szálkái Karolíntól (sz. 1897) Cegléd, 1961. 
"Domonkos Sámuel: Betyárok tüzénél, Európa, 1959. 33. old. 
s Pest Pilis Solt vármegyék Központi Fenyítő Törvényszékének: 128/1861. sz. cs. Pest megyei 
Levéltár 
6 Pest Pilis Solt t. e. megyék 1861. XII. 25-én kiadott 14 132. sz. rendelete 
1 Bogár Imre vallomásából. Idézett jegyzőkönyv 
" Pesti Napló 1862. júüus 22. 
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szitkozódott, káromkodott és belőtt a házba. Teljes célt mutatot t a holdfényben, a gazda fia kilőtt az 
ajtóhasadékon, fejbe találta. Baski György került az élre. 

Április tizenkettedikén fönt jártak Pótharaszton, berontottak Benedek György csárdájába, ételt, italt 
követeltek maguknak, zabot, szénát lovaiknak. A puszta azonban tele volt üldözőkkel, hadnagyokkal, 
csendbiztosokkal és lovas csendőrökkel. Alig indultak ki a betyárok bormérő Benedektől, fölporzott az út 
a zsandárok lova alatt. Elfogták Bartucz Miskát. A rögtönítélő bíróság nyomban kivégezte. 

Május tizedikén megszorították a banda maradékát, a hurokból hárman kimenekültek, Baski 
bennszorult, agyonlőtte magát. 

Bócsára a megfigyelés alatt álló pusztára többször is visszatértek, hol egyik, hol másik majorba 
rontottak be élelmiszerért, puskaporért. De már csak hárman. Egy futtatáskor Zsibrita, igaz nevén Zsolnai 
Sándor nekiütközött egy vadkörtefának, lezuhant a lováról, a hadnagyok elfogták. Kivégezték. 

Már csak a két Bogár gyerek maradt a bandából. Utolsó pihenőtanyájuk a csongrádi földeken volt Gut 
Pintér Jánosnál. Imre az eresz alatt feküdt kimerülten egy vackon, Jakab az ököristállóban. Egész délelőtt 
aludtak, éppen csak megebédeltek, ismét mély álomba merültek. Egyszer csak megjelent háromCsongrád 
megyei hadnagy. Kérdik a gazdát, hogy ki ez a legény, az csak intett a szemivel. „Mire én Kasza József 
pusztázó hadnagy zsineget vévén ki zsebemből, Bánfy János puskáját nekiszegezte, Deák Elek pedig 
üstökét fogta. Midőn már az egyik kezére reá hurkoltam, fölébredt, s maga körül csapkodván ellent állott, 
de mi hárman lévén, lenyomtuk, s megkötöztük. Ekkor rugdostam én a sarkantyúmmal vállba". Bogár 
Jakabot a kaszát kalapáló cselédek felébresztették. Eltűnt a kukoricásban. 

Csongrád Bogár Imrét átadta Pest megyének. 
Pest megye rögtönítélő bírósága mielőtt összegyűlt volna, július tizenötödikén kért a várostól egy 

tizenöt öl hosszú és tizenöt öl széles kivégzőhelyet, mert a megye akasztófája még 1844-ben lerontatott. 
A megyeházán 1862. július 17-én 10 órakor összeült a rögtönítélő törvényszék. Számos tanú terhelő 

vallomása és magának a betyárnak beismerése után - folytonosan együtt ülvén - másnap Bogár Imrét 
akasztófára ítélték. „Engedtetvén részére a halálra leendő készületek végett három óra". 

„Délután hat órakor a vesztőhelyen - mely szabad királyi Pest város határában, az Üllői út és a ló'rinczi 
puszta között i dombon fekszik - rögtönítélő bíróság ítéletét az összegyűlt néptömeg előtt felolvastuk -
jelentették a küldöttek - , Bogár Imrét Kornberger Mihály megyei hóhérnak általadtuk, ki a nevezett halá-
lon ítélt rablót a fölállított akasztófán kötél által kellő ügyességgel az élők sorábój kivégezte". 

Végezetül idézem a Pesti Napló riporterét. „A vizsgálat szombaton délelőtt befejeztetett és azon 
délután egy órakor a kötél általi halálra szóló ítélet a törvényszéki terem nyitott ajtói mellett 
felolvastatott. Egész napon át a népnek ezrei állták körül a megyeházat annyira, hogy a menet és a 
fegyencet fedező végrehajtó őrkíséret csak igen lassan haladhatott a Gránátos utzából, a Barátok terén a 
Kecskeméti utzán át az Üllői úton ki a vesztőhelyre. A kíváncsi emberek száma rendkívül nagy volt 
mindenütt. Magán a vesztőhelyen is beláthatatlan embertömeg volt jelen. Még a művelt osztályhoz tartozó 
nők is törekedtek a bitófa közelébe jutni. A kivégzett ruháit a söpredék leszaggatá, magával vivé darabjait 
babonából, varázserőt tulajdonítva." ' 

Hídvégi Lajos 

Imádság és krónika 
(Dobrovolni Antal, Ipolyszakállos krónikása) 

Nagy kincs, nagy fölfedezés volt Erdélyi Zsuzsanna Hegyet hágék, lőtöt lépék című archaikus népi 
imádságokat tartalmazó gyűjteménye. De az idő megszokottá tet te: „ilyenünk is van", s hajlamosak 
vagyunk elmenni mellette. Pedig volna mit ízlelgetni e nyelvi ínyencségek között . Az ősköltészeti 
elemeket tartalmazó imák, könyörgések, ráolvasások tömörségükkel, nyelvükkel, régi típusú balladáink 
mellé sorolhatók. 

Az alább közölt népi imádságok a határon túlról, a csehszlovákiai Ipolyszakállosról valók. Olyan 
adatközlőtől, aki saját falujában is mindenki a „sok tudású öreg krónikásaként ismer. Ugyanis 
Dobrovolni Antal bácsi - aki családját apai ágon az évszázadokkal ezelőtti lengyel menekültekig vezeti 
vissza - a falu és a környék nem hivatalos „történetírója". 1936-ban kezdte el írni a népélet majd minden 
területére figyelő krónikáját. Tudatosan szerkesztett, régi auktorok munkáit idéző mű. Pedig Antal bácsi 
egyszerű parasztember, ö t gyermek apjaként egész életében a „földet túrta", gazdálkodott aprócska 
földjén. Nyolcvanéves volt, amikor legnagyobb bánatára utolsó tehenét is elkötötte az istállóból a féltő 
rokonság, nehogy a jószággal való foglalatosság túlontúl elfárassza. Maradt a kicsinyke krumpliföld, a 
kiskert és néhány baromfi. De Antal bácsi munkakedve nem lankadt, pedig még az év őszén a diófáról is le 
kellett pottyannia. Szabaddá lett idejét hivatásos történészeket is zavarba ejtő, színvonalas helytörténeti 
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