
Világos után 
1849 márciusában egy sárbogárdi földműves a következő bejegyzést tette ima-

könyvének üres lapjára: „Nem fognak tudni soká harcolni má'. Nincs mit enniök se. 
Az orosz is segít, vége van mindennek." A világosi fegyverletételt Görgey árulásának 
tartotta a sárbogárdi néphagyomány: „Görgey áruló volt, mert ha nem lett volna, hát 
őt akasztják elsőnek Aradon. De nem akasztották, hanem elvitték Ausztriába és ott élt 
azontúl." A népi kéziratos füzetekben még a századfordulón is részletesen kimutat-
ták, hogy a világosi fegyverletétel korai volt, tovább lehetett volna harcolni, a magyar 
szabadságharcnak még lett volna ereje. Egy ilyen, valószínűleg kalendáriumi eredetű 
feljegyzést a Sárbogárdon előkerült dunaföldvári kéziratos füzetből mutatunk be: 

„A fegyver lerakás 
1849. augusztus 15-án, hétfőn rakták le a magyar honvédek fegyvereiket Görgey 

(gaz áruló) parancsára. Vele mentek Rüdiger orosz tábornok üdvözlésére: Aulich, 
Kiss Ernő, Lenkey, Leiningen, Nagy Sándor, Pöltenberg és Schweidel tábornokok. 

Az átnyújtott sereg létszáma következő: 
Nagy Sándor hadteste: 8641 ember, 2562 ló 
Leiningen hadteste: 9196 ember, 2058 ló 
Pöltenberg hadteste: 6708 ember, 2392 ló 
az Aradon hozzá csatlakozott had: 6000 ember 
összesen: 30545 ember, 7012 ló, 144 ágyú 
Csak Világosnál volt: 32659 honvéd!" 
A szabadságharc leverése után az osztrák hadseregbe való besorozás elől bujdosó 

honvédekről is részletes történeteket találunk a néphagyományokban: „Egy nagybá-
tyám Görgeynek volt a lovásza. Ez Nagyváradról szökött haza. Tudja, ez már akkor 
volt, mikor visszajött a robotvilág. Mikor Világosnál letették a mieink a fegyvert, az 
én nagybátyám elment Görgeyvel Nagyváradra, és várták, hogy majd elviszik őket a 
muszkák. Egypár napig ott lézengtek a városban, várták, hogy mi lesz. De az én 
nagybátyám megunta a várakozást, hát hazaszökött lovastul ide Igarra, itthon 
aztán nagy volt az öröm. Tudja, akkor visszajött a robotvilág. A faluba, ott a ko-
vácsműhelynél, az uraságnak válogatták a leányok a krumplit. Olyan rövid vászon-
szoknyában voltak. Az egyik leány lassan dolgozott, hát az ispán egy vékony pálcá-
val jól ráhúzott a felső lábszárára, hogy meghurkásodott. Ezt látta a nagybátyám is, 
nekiugrott az ispánnak, úgy megverte, hogy egy hétig is az ágyban feküdt. Amikor 
fölkelhetett, elment Tamásiba, feljelentette, hogy egy szökött honvéd megverte, és 
elrendelték az elfogását. De az én nagybátyámnak is volt esze, nem várt arra, hogy 
elfogják, fölült a lovára és elvágtatott, a ló aztán hazajött. Harmadnapra éjszaka, a 
nagybátyám is hazajött elbúcsúzni, s mondta, hogy elmegy Kossuth után. Idehaza 
az ilyen bujdosó honvédnek ilyen világban úgyse lesz becsülete." 

A bujdosó honvédek közül többen a betyárok közé álltak. Egy móri adatközlő é-
desapja pandúr volt, így sokat hallott tőle a betyárvilágról: „Idesapám szokta mon-
dogatnyi, hogy pláne Világos után a Bakonyba mindenhun tanyásztak betyárok. 
Bizony űk is nem vótak biztosak, hogy egy-egy portyázásbú vissza gyünnek-e még? 
Ha asztá itt megfuttatták üket: ementek Zalába. Ez a két helük vót nekik." 

A bemutatott történeteken kívül dalok is kapcsolódtak a világosi fegyverletételhez, 
a szabadságharc leveréséhez. A következő dalt Fülén gyűjtötték 1947-ben: 

Hej, vén huszár, 
Hej, vén huszár, 
Nincs már Magyarország: 
Őseinknek 
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Szent sírhalmát Szállj le már lovadról 
Kozákok tapodják, Ármány győzött, 
Hej, vén huszár, Muszka győzött 
Hej, vén huszár, Haynau parancsol. 

A Kossuth-nóta dallamára ekkor már a bujdosó Kossuthról énekeltek. A dalszöve-
gekből a bizakodás, Kossuth hazavárása tűnik ki: 

Kossuth Laps elbujdosott, Száműztek a nagyvilágba, 
bánatába könnye csurgott. a szabadságnak nincs hazája. 
Ne sírj, ne sírj Kossuth Laps, De eipn még majd a mi napunk, 
vissza vár sok régi harcos. Fényes lesz a rozsdás kardunk. 

Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza! 
Hasonló dalszöveget találunk egy perkátai földműves múlt századi kéziratos da-

loskönyvében, a szakadozott lapokon sajnos csak töredékesen: 

Magyar Dall 
Majd meg segít a magas ég Ez a hitvány német csorda 
Kosut Laps vissza pn még majd kipusztul nem sokára, 
vissza hozza a koronát Kipusztul a magyar földről 
Mátyás királ igasságát császárostól mindenestől, 
Kosut Laps Kosut Laps Görgei volt a vezirűnk, 
most az ország dolga baps ő volt halálos ellenünk, 
Ha el ástod fegyveredet, eladta a magyar hazát 
ne ásd el a reményedet, verd meg isten azt a gyávát 
mert ha még azt is elásod Bízzál pajtás nem sokára 
Görgei lesz a barátod. belép Kosut a határba... 

Az önkényuralom időszakából a császári katonaság beszállásolásának, zaklatásai-
nak emléke is elevenen él a nép emlékezetben: „Azér 48 után a robotot nem hozták 
vissza. Nagy dolog vót az azér bizony. De maradt itt a nyakunkon német katonaság elég. 
Vót itt exekuciós katonaság is, azok aztán behajtották az adót, be ám. Aki nem fizette 
meg az adót annak a nyakára tettek két holáner katonát lovastul. Kosztra kvártélyra. 
Aztán az addig maradt a nyakán, míg az adót nem fizette meg. öregapám mesélte, hogy 
ő is így járt. A legjobb ágy a katonájé vót. Külön istállót is kellett a lovának építeni. Hoztak 
az igaz vagy egy font htist naponta, azt kőllött a részükre megfőzni. Aztán megettek 
hozzá egy egész kenyeret, majd mindennap sütni kőllött. Mondta is öregapám, hogy 
szaladt a szomszédba jobbra-balra egy kis kölcsön után, csakhogy a holánerokat levegyék 
a nyakárul." Egy igen szép motívumokat tartalmazó történet a Kossuth-bankók 
rejtegetése miatti zaklatásokról számol be: „Hogy 48 után milyen világ vót azt nem 
mesélte öregszülém, csak azt mesélte mindég, hogy vót neki rengeteg Kossuth-bankója. 
Gyűjtögette mindaféle szorgalmas asszony. Egyszer aztán halálra keresték mindazt, aki 
Kossuth bankót tartogatott. Szülém belesütötte a magáét a tekert kalácsba, amit a fején 
vitt a vásárba. (Mert kalácsot szokott sütni aztán azt ott eladta.) De ott sem merte tartani, 
mert az úton mindenhol azt kutatták a pandúrok, hogy kinél van Kossuth-bankó, mert 
azt felakasztják, öreganyám hazaért osztán sebtibe beledobta az esővizes hordóba s 
letakarta. Egy kis idő múlva megnézte, hát mind feljött a víz színére. Hirtelenjében nem 
tudott mást, hát lapátra tette és elégette a kemencében. Meg is siratta őket. Én meg mindég 
azt mondtam neki, mikor még élt szegény „Legalább egyet hagyott vőn meg öregszülém, 
hogy láthatnám milyen is vót az a bankó!" „Hadd el fiam, nem lehetett!" Szüle csak 
ennyit mondott." 

Az önkényuralom időszakának passzív ellenállásában az egykori nemesi falvak 
kurtanemesei is részt vállaltak. Felcsúton a kurtanemesek utódai ma is emlegetik, 
hogy a forradalom leverése után egy nemes sem vállalt hivatalt a faluban. Valameny-
nyien a saját földjükön gazdálkodtak. 

Lukács László 
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