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Erd a török hódoltság 
idején 



Az imént emiitett kastély építésének idejét nehéz lenne kideríteni, lehetséges, hogy Árpád-kori 
erődítmény volt, mindenesetre a mohácsi vész idején már állt. 1945-ben sajnos rommá lett. A kastély alatt 
a néphagyomány szerint kiterjedt alagútrendszer húzódik Buda és Ercsi irányában, mindeddig azonban 
nem tárták fel. A kastély pincéjéhez fűződik az ún. Szapáry-monda. A ncp szerint a székesfehérvári 
Hamza bég itt tartotta bilincsbe verve ellenfelét, Szapáry, ercsi földesurat. Nagyon kegyetlenül bánt vele, 
éheztette, eke elé fogatta. Egy vesztes csata után fordult a kocka, Hamza bég lett a pince foglya, de 
Szapáry nem állt bosszút rajta, szabadon akarta bocsátani, Hamza bég azonban félelmében kiitta a 
méreggyűrűje tartalmát. 

A helybeli mély fekvésű templom már szintén megvolt a hódoltság idején. Eredete visszanyúlik a XV. 
század elejére, szentélye gótikus. A török uralom alatt lőporraktárnak használták, fel is robbant. Az 
Illésházy család építtette újjá. 

Érd-Ófalu leglátványosabb török kori emléke a minaré (minaret). Magyarország területén ma csak 4 
található: Egerben, Pécsett, Borosjenőn és Érden. A hozzá tartozó dzsámi elpusztult, az imatorony 
csonkán ugyan, de fennmaradt. A legfelső, csúcsban végződő részét 1970-72-ben áll.tották helyre, 
közben megtalálták a dzsámi maradványait is. A magyarországi dzsámik csaknem mind négyzet 
alaprajzúak, dobon ülő félgömbkupolával, fedett épületek, nyitott előcsarnokkal. Egyetlen minaréjük a 
bejárattól jobbra az épület sarkán helyezkedik el. Építtetőik pasák vagy magasabb rangú emberek, akik a 
meghódított területeken igyekeztek alapítványokat tenni. Ezcrt feltételezik sokan, hogy az érdi dzsámi 
megrendelője Hamza bég volt. Gerő Győző így ír erről az épületről: Török építészeti emlékek Magyaror-
szágon c. művében: „Érd-Ófaluban - a török Hamzabég palánkán áll a másik, a közelmúltban 
rekonstruált minaré az elpusztult dzsámi feltárt maradványával. Építésének pontos ideje és a mellette álló 
dzsámi neve ismeretlen. Evlia Cselebi sem említi. A kőből épült mináré tizenkétszög alaprajzú, zömök 
építmény, a kőerkélyre vezető lépcsőfeljáró a karzat magasságában nyílik. A lábazatot a „papucs"-tól 
párkány választja el, a törzsön pálcatagokból álló övgyűrű fut körbe, hasonlóan a kőerkély alatt is. A 
törzset a felső övgyűrűre függesztett stilizált tulipánsor, az övgyűrű és a főpárkány között pedig mély 
plasztikájú kartusok szalagja díszíti. A kó'erkélyt a főpárkány többszörösen tagolt és erősen kihajló 
lemezei alkotják." A mináré erkély fölötti része és a dzsámi mihrábját (imafülke) Ferenczy Károly 
rekonstruálta vasbetonból. Az évszázadok viharait, tűzvészt, árvizet, háborút átvészelt minaret jellegzetes 
színfoltja Ófalu látképének. Keleties hangulatot áraszt maga körül. A helybeli lakosok megszokták, hozzá 
tartozik mindennapi életükhöz. Gyermekkori emlékeimben él, amint a tanítás befejezése után körötte 
játszottunk. A merészebb fiúk felmásztak az omladozó csavarvonalas kőlépcsőkön és müezzinként 
tréfásan előre, hátra hajladozva dicsérték Allah nevét. Köztük voltak a hajdani katonai helyőrség tagjainak 
leszármazottai is: a Deffend, Bandzi, Hasszán, Csibrák, Kávrán család gyerekei, nem is sejtették, hogy 
török őseiket idézik. Érden a hódoltság alatt ugyanis erődítmény volt, mintegy 300 katonával, itt is az 
történhetett , ami Eger esetében: ,,A török őrség nagy része a városban maradt, és elmagyarosodott." 

Az érdi minaret kevésbé ismert Magyarországon, a helybelieken kívül alig tudnak róla, annál 
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érdekesebb» hogy a Márvány-tenger par t ján , a rodostói Rákóczi-házban felnagyított fényképével találja 
magát szembe a magyar turista. 

A tö rök imatorony rekonstrukciója során végzett ásatások alkalmával teve- és lócsontok, hosszú szárú 
pipák, bőrzacskók, szelencék és egyéb használati tárgyak kerültek napvüágra, amelyeket néhány évig az 
érdi kis múzeumszoba őrzöt t (ez később feloszlott) . A hódoltság maradványai közé sorolhatjuk még az 
artézi kút közelében levő fürdőmedence romjait, a régi t emetőben talált hat , turbános sirkövet, de török 
emléket őriznek egyes helynevek: Zbeg (a kastély alatti hegyoldal), Gyorma (a római út emelkedő része) 
is. Vi ta tha tó , hogy a Dunától a falu belsejéig húzódó csatornát , a kikötésre szolgáló cölöpökkel 
használták-e a törökök vízi szállításra vagy csak később, az Illésházyak építették ki, mindenesetre t ud juk , 
hogy a Dunának f lot taparancsnoka volt, egyikük nevét - Derja bég - ismerjük is. 

Érd (Hamzabég-palánk) kétségtelenül je lentős szerepet já tszot t a hódoltság idején: központja lett a 
Buda-Fehérvá r közti területnek. Közigazgatásilag a budai szandzsákhoz tar tozot t , így 145 évig volt tö rök 
uralom alat t . Evlia Cselebi török u tazó (született 1611-ben Isztambulban), aki a korabeli hadi tudósí tó 
tisztét tö l tö t te be 1 6 6 0 - 6 3 közöt t , bejárta Magyarországot is. Érddel kapcsolatban feljegyezte, hogy 
Zerin oglu (Zrínyi? ) 1660 táján a falut felégette, s a romhalmazt Izmail pasa építette újjá 1663-ban: Evlia 
Cselebi már a helyreállított helységet lát ta . 

Érd a török időben megsínylette, hogy főú t mellett feküdt , mert rajta vitt át II. Szulejmán második 
hadjárata 1526-ban, harmadik hadjárata 1529-ban, majd az ötödik 1541-ben, s végül a hatodik 1543-ban. 
A tör ténet i munkák azt is megemlítik, hogy a Buda visszafoglalására irányuló k.sérletek során a 
török-magyar erők megütköztek itt. „Bár a fe lmentő török sereg Musztafa szerdár alatt Érdnél d ö n t ő 
vereséget szenvedett, a k i tűnően felszerelt Budát Kara-Mohamed megtar to t ta" (Hóman-Szekfű). Marczali 
Henrik Magyarország tö r téne te c. művében így ír: ,,Az 1684-i hadjáratnak f ő célja Buda elfoglalása volt , 
Károly herceg Hamzabégnél (Érd) legyőzte az új hadvezért. Kara Musztafa elé, mikor Belgrádba j u t o t t , 
selyemzsinórt küldött a szultán." 

Több ízben volt a helység pusztí tó harcok, csapatátvonulások színtere, a 15 éves háború folyamán 
rövid időre felaszabadult az oszmán uralom alól, de ismét tö rök kézre került . Mozgalmas, s egyben 
siralmas fejezete ez tör ténelmének, a lakosság végigszenvedte mindazokat a megpróbáltatásokat , amit a 
hódoltság hazánkban je lente t t . Volt , amikor a falu egészen elnéptelenedett , az eredetileg színmagyar 
lakosság teljesen kihalt. Lakói elbujdostak vagy elhurcolták őket . Nyomon követhet jük ezt a fo lyamato t , 
ha összehasonlítjuk a nemrég megjelent Káldy Nagy Gyula: A Budai szandzsák 1559 évi összeírása c. 
defter számadáskönyvét és Bél Mátyás Pest megyéről írt munká já t a bennük szerepelő adatok alapján. 
Meggyőződhetünk arról, hogy az eredetileg magyar lakosság helyét délszláv telepesek foglalták el, 
1720-ban 24 családból már csak 1 volt magyar . Megoszlásuk 13 jobbágy, 11 zsellér. 

A def terekből megismerhetjük Érd szolgáltatási kötelezettségeit, amiből a helység gazdasági viszonyaira 
is következte thetünk. A törökök az elfoglalt területeket nemcsak katonailag vet ték birtokba, hanem 
igyekeztek gazdaságilag is átszervezni. A szultán 1541-ben k iadot t győzelmi levelében ez áll: Magyarorszá-
got összes váraival, tartományaival és lakóival az oszmán birodalom többi tar tományaihoz csatolván 
kádikat , várparancsnokokat és helyőrséget rendeltem védelmére és őrizetére Aszaf bölcsességű vezéremet, 
Szulejmán pasát neveztem ki, melléje adván egy derék csapatot a világhódító hadseregből." Rövidesen 
létrejött a 12 szandzsákból álló budai beglerbégség, élén a beglerbéggel (a bégek bégjével), s def terdár t 
küldtek ki, hogy az első összeírást elkészítse. „A helyek állapotát és a rája viszonyait meg kell ismerni" — 
vallották. Erre azért volt szükség, mert a fö ld tulajdonjoga az ősi mohamedán egyházi törvények szerint az 
ura lkodót , vagyis a kincsárt illette. F ő k é n t a lakosság termelőerejét igyekeztek fe lmérni , nyilvántartásba 
vették ezért a települések lakóinak nevét, terményeik várható t izedét és adóik összegét, hogy megtudják 
egy-egy szandzsák területéről mennyi jövedelemre számíthatnak. A kincstár ugyanis a szandzsák összeírása 
alapján határozot t , hogy melyik falu, város vagy puszta adó és tizedjövedelmét tart ja meg szultáni 
fcaszbirtokként, és melyek jövedelmét engedi át tímár ziamet és begler- vagy szandzsákbégi hászbirtok 
gyanánt - készpénzfizetés helyett - a ka tona és polgári tisztségviselőknek vagy valamelyik vár őrségének. 
Az összeírást általában tízévenként ismételték, s a változásokat: nős, meghalt, e l tűnt , megszökött 
bejegyzésekkel rögzí tet ték. A budai szandzsákba 1559-ben küldöt t biztos is magával vitte az előző, vagyis 
az 1546-os összeírás másolatát , hogy annak alapján személyes kérdezősködéssel pontosítsa az adatokat . 
Érd tételesen is szerepel a kimutatásban, így a török defter hű képet ad településünk hódoltsági 
állapotáról. Hogy a fe l tün te te t t tételeken eligazodjunk, tekintsük át Káldy Nagy Gyula segítségével miféle 
adókat és terménytizedeket vetettek ki a tö rökök a lakosságra és milyen egységekben kellett a jövedelem 
bizonyos hányadát beszolgáltatniuk. 

A lakosok nevének nyilvántartásba vétele után először a dzsizje adót fizetők nevét tüntet i fe l a 
def terdár . A törvény szerint, aki a házán, fö ld jén , szőlőjén kívül, állataiban és egyéb ingóságaiban 300 
akcse értékkel rendelkezik (akcse = tö rök ezüstpénz 0 , 6 5 - 1 , 1 0 gr. ezüsttartalommal verték és a Korabeli 
magyar pénznek, a dénárnak a kétszeresét érte), „az évente 50 akcse dzsizjeadót köteles f izetni". Fizetése 
alól a bírók és a papok felmentést kap tak . Ez az adó, melyet filori vagy harácsadónak is neveztek, mindig 
a kincstárt illette, a t ímárbir tokos sohasem szedhette be. Ezek az adófizetők hadjárat esetén rendkívüli 
adót , ún. avariz adót is kötelesek voltak adni vagy munkával leróni. 
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A Kutyavár. Mátyás király vadászkastélyának (XV. század) romjai 

A földesúri jövedelmek felsorolásának első tétele mindig a kapuadó volt, amit mindazoknak kellett 
beszolgáltatniuk, akik a dzsizje adó fizetésére képesek voltak. A különféle terménytizedet (gabona, széna, 
must, vetemény, gyümölcs) három évi termésátlag alapján vették nyilvántartásba. A gabonatized 
mennyiségét török űrmértékkel „kilé"-ben tüntették fel (Búza 25,65, árpa 22,25 kiló). A must 
tizedmennyiségét azonban mindig magyar mértékkel „pint" (1,69 liter) vagy cseber (42,4 liter) egységgel 
jegyezték. A gabona és musttized megadott mennyisége mellett annak pénzértékét is odaírták, a gyümölcs 
és veteményfélék tizedét viszont mindig csak akcse értékben fejezték ki. A bárány-, méhkastized, 
sertésadó összegét hasonló átlagolással állapították meg. A haltized, a borleadás után kirótt hordóadó, a 
menyasszonyadó, a földesúri büntetéspénz bevételénél szintén a 3 évi átlag számított. A felsorlt adókon, 
tizedeken kívül nagyobb településeken nyilvántartásba kellett venni a kincstári boltok bérét, a piacokon, 
vásárokon szedett illetéket, áruvámot stb. 

A kincstári, illetve a földesúri jövedelmek számbavétele után feljegyezték még azoknak a nagyrészt 
török személyeknek a nevét, akiknek a település határaiban majorságuk (csiftlik), örökölhető kisebb 
tulajdonuk (bastina) - rét jük, kertjük (bosztán) vagy szőlőjük - volt. Az összeírok csiftliknek nevezték az 
őslakosoknak azokat a kisebb birtokait, majorságait, melyek tulajdonosai meghaltak, elmenekültek és a 
kincstár az igénylőknek birtoklási illeték (tapu) ellenében a terménytizedek megfizetésének feltételeivel 
- használatba, tapuba adta. A terület nagyságát néha donümben (939,3 m J ) tüntették fel. 

Ha végigtekintjük a különböző adók beláthatatlan sorát, s ha hozzávesszük, hogy sokszor a magyar 
földesurak is igényt tartottak a jövedelemre, jobb esetben feleztek a törökkel, világossá váük, miért 
bujdostak el némely települések lakói a terhek és a zaklatások elől, miért néptelenedett el annyi falu. 

A felsoroltak ismeretében tekintsük át, miként alakult a hódoltság idején Érd beszolgáltatási 
kötelezettsége. 

„Ért falu (a budai szandzsákhoz tartozik), a szekszárdi mirliva (Dur Ali bég) hászbirtoka. 
Polbárd Lőrinc nős, fia Tamás nős, fia István nőtlen. 
Veres Ferenc nős, Here Kis Alberd nős, Dobrádi (Dobrági) Mihál nős, fia István nőtlen, Csehi Imre nős, 

Barát Máté nős, Szabó Kelemen nős, Farkas Pál nős - meghalt. Sárhazi Márton nős, testvére Máté nős, 
Fekete Imre nős - meghalt. Pap Ferenc nős, fia Bálint nőtlen, Nagy Tamás nős, Aderján Borbás nős, 
meghalt. Szabó Jakab nős, fia István nőtlen, Érdi Máté nős, eltűnt, Kösöl Gergel nős, fia Bálint nőtlen, Kis 
Tamás nős, fia Pál nőtlen, Bálik Tamás nős, Szőke Pál nős, Dékán János nős, Babarci Márton nős, meghalt, 
Tatai Petre nős, Nagy Balázs nős, Sikarai Zsigmond nős, meghalt. Gyárfás János nős, meghalt, Szántó 
Benedek nős, meghalt. 
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László Máté nős, Kis Pál nős, Szarka Borbás nős, Szabó Péter nős, Tisza János nős, fia Jakab nőtlen. 
A dzsizje adót fizetők száma: 10. A régi összeírtak száma 12. A nevezett falu közelében van egy szeráj, 

mely tartozékaival együtt Hamza bég isztolni belgrádi (székesfehérvári) mirliva birtokában van. A budai 
kincstár deftere szerint azt a kincstártól vásárolta. Paksi Gáspár rétje a nevezett falu határában. Mithogy az 
említett meghalt, rétjét másnak tapuba adni jogos. Hamza bég emberei közül Ferhád Vojvoda nevű 
személytől a tapuilleték beszedetett és a nevére íratott . 

Székeiegyház-puszta. Mivel a nevezett pusztát Ért nevű falu lakosai szokták mivelni, az említett falu 
szántójaként jegyeztetett be-. 

Jövedelem a tizedekből és adókból - a filori adón kívül - 5029 akcse: 

kapuk száma: 17 850 akcse búzatized 108 kile 1316 akcse 
musttized 100 pint 2000 akcse borsó-és babtized 9 kile 90 akcse 
kevert tized 2 kile 12 akcse méhkastized 222 akcse 
szénatized 20 szekér 200 akcse sertésadó 64 akcse 
lentized 15 akcse sarlópénz 17 akcse 
büntetéspénz 207 akcse gyümölcstized 25 akcse 

Ért falu jövedelmét a tímárdefter szerint Dur Ali szekszárdi mirliva hászbírtokos kapta. 
Székeiegyházpusztát (Tárnokkal határos) külön is összeírták: 

Székeiegyház puszta. Ráják nélkül Érd nevű falu szántója. A jövedelem 284 akcse, mégpedig 
búzatizedből 14 kile, kevert tizedből 6 kile és széna tízedből 8 szekér. A nevezett pusztát a vilajet előző 
összeírója Halil bég 150 akcse tapuilleték lefizetésével Hamza bégnek juttatta, melyről a 956. és 
dzsemáziülewel havának első dekádjában (1549. m á j . # 8 . - június 6.) keltezett bizonylatot adot t . Mivel a 
régi defterben bejegyezve nem találtatott, a kincstárnak 300 akcse tapuilletéket ismét befizetett . így a 
földesúrnak járó tizedek megadásának a feltételével az új defterben a nevére Íratott". 

Káldy Gyula adatait az isztambuli levéltári kutatásai során gyűjtötte össze. A budai szandzsák 1559. évi 
összeírásával Pest mege - s azon belül Érd - lakóinak legkorábbi hiteles jegyzékét kapjuk kézbe, de a 
munka fényt derít a török hódoltsági helyzet első évtizedeire is. 

A közeli múltban jelent meg magyar fordításban Bél Mátyás Pest megyéről készített 1728-as összeírása, 
amely viszont a török hódoltság utáni évtizedek állapotát rögzíti, s igen sok földrajzi, történelmi és 
néprajzi adatot tartalmaz Érdre vonatkozóan is. Helységünk fekvését természeti környezetét szemlélete-
sen így ismerteti: „Budától délre fekszik egy magyar vagy két német mérföldnyire. Az egyik oldalról 
Téténnyel, a másikról Szent László és Berke majorokkal határos . . . Érd később lakatlanná vált, a törökök 
azonban sáncokkal és árkokkal erősítették meg ezt a helyet, hogy ilyen módon is védjék Budát a 
keresztények portyázásai ellen és segítsék a Budára irányuló élelmiszer-szállítást. Ennek az erősségnek volt 
parancsnoka Hamza bég. Még ma is róla nevezik ezt a helyet - bár romja is alig látszik már az erődítésnek, 
amely a Duna partján lapos helyen állt. Megmaradtak azonban a török templom alapfalai és kecses 
tornya .,. ." Bél Mátyás beszél az újonnan betelepült szerbekről is: „Számosan vannak, és kunyhóik hosszú 
sorban állnak a mély fekvésű folyóparton. Ezért van az, hogy csekély áradáskor is elönti őket a Duna, 
csónakon közlekednek egymással." Ezek után így folytatja Érd leírását: „A falu nyugati és déli része 
magasabb fekvésű és ennek lejtőjén házak épülnek. Itt van a földesúrnak, Illésházy grófnak a kastélya is, a 
lejtő emelkedettebb része. Ez az épület dísze a falunak, urasághoz illő pihenőhely, de egyszersmind 
gazdasági központ is. Négyszögletes földszintes építmény, de magasabb fekvése miatt emeletesnek látszik. 
A kastélytól jobbra, de kissé lejjebb áll a néhány évvel ezelőtt épült templom. Innét kezdve ismét 
dombosra vált a síkság, egészen Földvár felé, de ahol a Dunához közeledik, ot t leereszkedik és magas 
parttal szegélyezi a Dunát. Ennek a dombságnak a belsejében és a szélén egyaránt szántóföldek vannalc, 
melyeknek homokos talaján a rozs megterem. A szigeten levő erdőcskén kívül más erdeje nincsen, de van 
helyette szöllője ugyanott". 

Felhasznált irodalom: Bél Mátyás Pest megyéről (Notita Hungáriáé Novae. Historica Pest megyei 
múzeumi füzetek . . .) Evlia Cselebi Magyarországi utazásai F.: Karácson Imre, Bp., 1903. Gerő 
Győző: Török építészeti emlékek Magyarországon, Corvina, Bp., 1976. György barát és Gyúr-
gyevics Bertalan: Kimondhatatlan nyomorúság. Két emlékirat a 1 5 - 1 6 . sz. oszmán fogságról. 
Európa, Bp., 1976., Hanák Péter: (szerk): Hogyan éltek elődeink? Gondolat, Bp., 1980 . Homan-
Szekfű: Magyarország története, Egyetemi, Bp., 1939. IV. k. 211. old. Káldy Nagy Gyula: A Budai 
szandzsák 1559. évi összerírása Pestm. Levéltár, Bp., 1977., Katona Magda: Evlia Cselebi Mohács-
ról, Honismeret, 1976. 4. szám, Kerékgyártó Árpád: Magyarország történetének kézikönyve, 3. kö-
tet. Heckenast Pest, 1867. Lengyel Balázs: A törökök Magyarországon, Móra, Bp., 1974 .Marczali 
Henrik: Magyarország története XIII. f . 505. old. Unger Mátyás: Magyarország története Gondolat, 
Bp., 1979. Jovicza Ignácz: Érd története és műemlékei. Kézirat az Érd Városi Könyvtárban, 1970. 
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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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