
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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kutatásra, a Krónika folytatására használta. A II. világháború elején ugyanis félbeszakította az írását, majd 
1980-ban újrakezdte, a tévedéseket kijavítva és a hiányokat is pótolva. Levéltári adatokért néha 
Budapestre is átjárt ez az idős ember, aki éppen csak az elemi iskolát végezhette el gyerekkorában, s 
minden műveltségét öntevékenyen szerezte. 

Krónikája tematikus elrendezésű, kézzel írott, a lapszélen feltüntetett címszavakkal. Tárgyalja a falu 
történetét, néprajzát, földrajzi leírását. Kitér a viseletre, a szokásokra és a hiedelmekre, a gazdálkodás 
formáira, a jeles napokra, tűzesetekre. Leírja a környék domborzatát és növényzetét, fölemlíti a nagyobb 
verekedéseket, megismertet a falu lakóival, iparosaival, a csőszökkel és határkerülőkkel, kanászokkal és a 
kocsmárosokkal. Emlékeztet a különféle vállalatok, a biztosítótársaság helyi működésének hőskorára. 
Megtudhatjuk, mennyi volt a letelepült és a csak átmenetileg itt tartózkodó cigányok száma, hírt 
hallhatunk „babonákról és megszokásokról", ördöngösökről és sárkányokról, a népi gyógyászatról, a múlt 
század végén a faluba települt zsidókról és még sorolhatnám, mi mindenről. 

Mindezt egyszerű szép magyarsággal, a krónikás alázatával írottan. Föltárása, közreadása jelentős tett 
volna. 

Amikor Antal bácsit 1982 május elején fölkerestem, újabb ajándékkal lepett meg: archaikus népi 
imádságokat mondot t el emlékezetből, amelyeket még a nagyszüleitől tanult, s máig megőrzött. A négy 
ima közül a legritkább típusba sorolhatót - s ez szintén Antal bácsi tudatosságára utal - 1972-ben már 
levélben elküldte Erdélyi Zsuzsannának az Új Emberben közölt felhívására, aki az említett kötetben közzé 
is tette azt. A következő három imádság egyes részletei gyakran előforduló motívumok. A népi emlékezet 
kincseinek ezek az értékes újabb darabjai váljanak valamennyiünk közkincsévé: 

Én kimegyek ajtóm eleibe, 
Föltekintek a magos mennyekbe, 
Nyitva látom a mennynek ajtaját, 
Abba látok tizenkét madarkát. 
Nem madarkát, de szárnyas angyalkát, 
Szárnya között szelence, 
Szelencébe korona, 
Koronába egy boldogságos Szűz Mária. 
Amott kerekítenek az angyalok 
Egy szép kálváriát, 
Odamegy anyánk, Máriánk, mondá: 
Mit hallgatjátok a mi szentmisénket? 
Hogyne hallgatnánk, amikor 
Szent fiamat elvesztettem. 
Menj el, menj el tapogasd meg 
Kis Jézusnak ajtaját. 
Ott fekszik márványkő koporsóba, 
Keze-lába ki van nyújtva, 
Szeme-szája be van csukva. 
Szent szakállát tépálják, 
Tövis koronát a fejébe nyomják. 
Aki ezt a kis imádságot este reggel 
elmondja, hét halálos bűntől menekül Ámen. 

Én lefekszem én ágyomba, 
Mint Úrjézus koporsóba. 
Három angyal vélem hál. 
Egyik oktat, másik őriz, 
A harmadik mennyországba vezérel. Ámen. 

Paradicsomba csendítenek, 
Ott angyalkák énekelnek. 
Szól a kakas, kelj föl boldogságos 
Szép Szűz Máriácskám, 
Mert a te szent fijadat a 
Zsidók megfogták, 
Magos keresztfára fölfeszítették 
Annak három csepp vére elcseppent. 
Azt angyalkák fölszedték, 
Szép Szűz Mária eleibe bevitték. 
Aki ezt az imádságot naponta háromszor elmondan 
Este le fektében, reggel fölkeltében . . . 
Hét halálos bűne megbocsátatik néki. 

Lakner Zoltán 

A KŐVETKEZŐ SZÁM TARTALMÁBÓL. Kállai Gyula: Emlékeztető évfordulók, Kanyar József: 
Honismeret és közművelődés, A révfülöpi tájmúzeum, Szlovák nemzetiségi tájházak, Sütő Béla a 
bútorfestés mestere, Emlékezés Kiss János altábornagyra, A bodrogközi falvak jelene és jövője, Az 
első köztéri Széchenyi szobor, Irodalmi házak Nagybányán, Népdalok a Galga-vidéken, Könyv-
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