
Aranyalma

Kossuth Lajos 
és Rózsa Sándor találkozása

Tisztelték, becsülték Kossuth 
Lajost az egész országban, 
de mi volt az ahhoz képest, 

ahogy Cegléden szerették. Az volt a 
kormányzó második otthona.

Egyszer éppen Cegléd felé ko-
csizott, csak Rákóczy János, a titkára 
volt vele, hiszen kell is őrség Kossuth 
Lajos kocsija mellé, mikor az Alföld-
ön utazik?

De Rózsa Sándor és betyárjai ott 
lovagoltak az úton, és meghallották 
a kocsizörgést.

Lefekszik az egyik betyár az útra, 
leteszi a fülét, úgy hallgatózik, vajon 
parasztszekér jön-e vagy úri hintó. 
Hát azt kiáltja: 

– Nagy úr jön!
A betyárok felkészülnek, elő-

veszik a fegyvert, s amikor Kos-
suth kocsija odaérkezik, Rózsa 
Sándor előugrat.

– Állj! Pénzt vagy életet!

Megáll a kocsi, kiszáll belőle 
Kossuth Lajos, és azt mondja a be-
tyároknak:

– Nekem pénzem nincsen, 
ami keveset nálam találtok, az 
nektek úgysem elég. Hanem én 
mást mondok. Olyan idők jár-
nak, hogy aki jó magyar, az most 
katonának áll. Ne gyilkoljátok 
ti a magyarokat, álljatok be a se-
regbe, aki ott becsülettel szolgál, 
tizenkét hold földet kap. Üssétek 
a németet!

A betyárok megfogadták a 
szavát, Rózsa Sándor vezetésé-
vel beálltak Kossuth seregébe. 
Hej, de sokszor megkergették 
a drótos karikással a németet! 
Később aztán ismét betyárok 
lettek. Pedig jobb lett volna, ha 
becsületesen élnek: gazdálkod-
hattak volna, így mind tömlöc-
ben haltak meg. 

Egyik mai mesénkben, ami múlt heti Aranyalmánkhoz hasonlóan tovább-
ra is Kossuth Lajosról szól, feltűnik egy érdekes személyiség, akiről valószínű, 
már hallottatok: Rózsa Sándor. Nagy betyár volt, az ő személyéről is legendák 
keringtek a magyarság körében. 

Rózsa Sándor életét meghatározta, hogy édesapját korán elveszítette, mert 
egyes források szerint lólopásért felakasztották, vagy rablás közben agyonütöt-
ték. Már fiatal korában börtönbe került lopásért. A szegedi börtönből azonban 
megszökött, és ettől kezdve betyárrá lett. Tanyákat rabolt ki, teheneket, lovakat 
hajtott el, de még embereket is ölt. Az Alföld pusztáin, tanyáin bujkált. Úgy 
tartják, hogy igazságosztó volt nemcsak a nép körében, de a betyárok között is. 
Csakis a pökhendi gazdagoktól vett el, másokkal viszont bőkezűen bánt. A zsák-
mányt egyenlően porciózta ki társai között, magának sem hagyott többet, mint 
másnak. Érthető tehát, hogy hozzá kapcsolódik a „betyárbecsület” szó értelme. 
Az is igaz viszont, hogy alakját idealizálták, csupa jó színben tüntették fel.

Az 1848-as szabadságharc idején csapatával a forradalmárok közé állt, de 
sajnos a betyárok túl fegyelmezetlenek voltak ahhoz, hogy hosszú időn át sike-
reket érjenek el a harcokban. A szabadságharc leverése után el akarták fogni, és 
hatalmas vérdíjat tűztek ki a fejére. Ennek ellenére csak akkor sikerült elfogni, 
amikor komája elárulta. Életfogytig tartó börtönre ítélték, de tízéves fogság után 
megkegyelmeztek neki. Szabadulása után megpróbált becsületes életet élni, de az 
őt körülvevő előítéletek miatt nem sikerült neki. Újabb rablások és gyilkosságok 
után ismét elfogták és 20 év börtönre ítélték. Ismét megszökött a börtönből, majd 
amikor újra elfogták, ismét életfogytig való rabságra ítélték. A szamosújvári bör-
tönben halt meg 65 éves korában. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közül a sorsoláson a székelyudvarhelyi 
Kelemen Krisztának kedvezett a szerencse, Páll Lajos Hódara című verseskönyv-
ét küldjük címére. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Kis Gabriella, I. B osztályos, Gyergyóalfalu

Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli, 
Harminchárom lovas zsandár keresi; 
Rózsa Sándor se veszi ezt tréfára, 
Felugrik a Bársony nevű lovára. 

– Korcsmárosné, adjon isten jó napot! 
Nem jártak itt magyar lovas zsandárok? 
– Nem jártak itt magyar lovas zsandárok, 
Most mentek el a szegedi betyárok.  

– Korcsmárosné, töltsön bort a kupába, 
Szolgálóját küldje ki istrázsára! 
Szolgálója fut be egyszer nagy ijedve: 
– Kilenc zsandár jő fel ezen sietve! 

– Rózsa Sándor se veszi ezt tréfára, 
Kiugrik a kamarici pusztába; 
Lova lába megbotlik egy gödörbe, 
Ott fogták el Rózsa Sándort fektébe. 

– Azon kérem zsandárkáplár uramot: 
Szabaditsa bár a jobbik karomot! 
– De a káplár nem hallgatott szavára, 
Mind a kilenc belelőtt a karjába. 

Rózsa Sándort viszik, viszik felfelé, 
Kamarica gyászos kapuja felé. 
Város, város, sárga város, de sárga! 
Abba vagyon Rózsa Sándor bezárva.

Esik eső, szép csendesen csepereg,
Rózsa Sándor a kocsmában kesereg,
Kocsmárosné, bort ide az asztalra,
Legszebb lányát állítsa bé strázsába!

Édesanyám, én strázsába nem állok,
Amott jönnek a gyulai zsandárok,
Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára,
Felugrott a bársonyszőrű lovára.

Felugrott a bársonyszőrű lovára,
Kivágtatott a gyulai pusztába.
Lova lába megakadt egy fenyőben,
Ott fogták el Rózsa Sándort örökre.

Zsandár urak, arra kérem magukat, 
Eresszék el csak a jobbik karomat.
De a zsandár azt válaszolta rája,
Vasat veretek mind a két karjára.

S le az utcán, szép csendesen lefelé,
Szamosújvár börtönkapuja felé.
Szamosújvár börtönfala de sárga,
Oda leszek életfogytig bezárva.

Három levelet írok az anyámnak, 
Küldjön párnát szegény Sándor fiának.
De az anyja azt válaszolta rája,
Göndör haja legyen az ő párnája.

S megizenem én a feleségemnek,
Viselje gondját mind a két gyermeknek.
Se mesternek, se kondásnak ne adja, 
Legyenek betyárok, mint volt az apja

Kocsin és lóháton, vonattal 
és hajóval Kossuth Lajos 
az egész országot bejárta, 

mindenütt szónoklatot mondott, 
és szavára ezrével sereglettek az ön-
kéntesek a szabadság zászlaja alá. 

1848 őszén, egy borús, esős na-
pon hajóval Esztergomba érkezett. 
A hajóállomáson Besze János, a jeles 
szónok fogadta, másfélezer nemzet-
őr állott mögötte, és mert erősen sö-
tétedett, fáklyafény világította meg 
az állomást.

Amikor Kossuth Lajos a hajó-
ból kiszállt, a hajóhídon végigment, 
olyan éljenzés tört ki, hogy majd 
leszakadt az égbolt. Hát még mikor 
Besze János üdvözölte, ő meg szép 
beszédben válaszolt, köszöntötte 

Esztergom népét. Örömmel köszön-
tötte, mert lám, mekkora nemzetőr-
séget állított fel a haza védelmére!

Kossuth Lajos kíséretével a Für-
dőszállóba vonult, a tömeg oda is 
követte, és szakadatlanul éljenezte.

Hiszen éjfélig is éljenezte volna, 
de egyszerre megeredt az eső, hullani 
kezdett a zápor: ez már csak véget 
vet az éljenzésnek. De bizony nem 
vetett véget! Ekkor költötték, éne-
kelték először a Kossuth-nótának 
ezt a szövegét: Esik eső karikára, / 
Kossuth Lajos kalapjára, / valahány 
csepp esik rája, / annyi áldás szálljon 
rája.

Az esztergomi rögtönzés hama-
rosan végigrepült az egész országon, 
azóta is így dalolja a magyar nép.

Lengyel Dénes

Esik eső karikára...
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Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli
(Népballada)

Ott fogták el 
Rózsa Sándort 

örökre
(Népballada)

Melyik szánkó melyik gyermek tulajdona? Ha helyesen oldod meg a matematikai 
feladatot, kiderül. Ha összekötötted, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségé-
nek címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személye-
sen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.
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