
 
 
 

Rinaldini, az olasz haramiavezér 
 
 
 
 
 

A magyar nép körében hosszú időn át élénk érdeklődés élt a betyárok, 
zsiványok, rablóvezérek, haramiák életével, tevékenységével, sikereikkel, 
bukásukkal kapcsolatban. A hazánkbeli betyárok híres és hírhedt, vagy éppen 
kitalált cselekedeteiről, alakjukról népdalok, balladák, történetek hosszú sora 
maradt fenn. A folklórkutatók gyűjtésének köszönhetően ezek publikálásra is 
kerültek. A különféle tanulmányok arról is megemlékeztek, hogy a XIX. 
században, illetőleg a XX. század elején az említett, a törvénnyel 
összeütközésbe kerülő személyek tetteiről számos históriás füzet, a 
ponyvairodalom körébe sorolható, jórészt vásárokban kapható kiadvány jelent 
meg. A Sobri Jóska, Bogár Imre vagy Rózsa Sándor – jobbára elképzelt – 
ábrázolásával díszített címlapú, kis méretű füzeteket jobbára a falusiak vették 
szívesen a sokadalmakban, hogy azután olvassák a rémséges vagy 
legalábbis izgalmas történeteket.    
 
Az viszont kevésbé ismert, hogy a magyarországi ponyvák kedvelt alakjai közt 
külföldi rablóvezérek is előfordultak. Az 1960-as évek végén a megyénkbeli 
Mezőszilasról került kezembe egy verses históriás könyv, mely a francia 
haramia, Cartouche viselt dolgairól szólt. A legendás párizsi kalandor és 
rablóvezér, Louis Dominique Cartouche (1693-1721.) számtalan vakmerő 
tettet, betörést, gyilkosságot hajtott végre. Cselekedeteiről, társairól kerékbe 
törése előtt a kínpadon sem vallott. Életéről már az ellene folyó per alatt 
színpadi mű készült. A XX. század közepén pedig Jean-Paul Belmondo 
főszereplésével filmesítették meg.  
 
Az olaszok is rendelkeztek egy európai hírű rablóval, Rinaldo Rinaldini 
személyében. Igaz, őt egy német író, Christian August Vulpius (1762-1827) 
teremtette meg 1797-ben (más források szerint 1798-ban) írott regényében. 
Vulpius Weimarban a nagyherceg könyvtári titkáraként, majd tanácsosaként 
tevékenykedett, egyébként Goethe sógora volt. Számos regénye közül a 
„Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann” (a rablóvezér) vált legnépszerűbbé, 
egyben mintát is adott a későbbi rablóregények megírásához. Vulpius alkotott 
elbeszéléseket is, többek közt a régi idők romantikus történeteiről; aztán 
verseket, melyek közül több műdalként élt tovább a nép ajkán. 
 
Rinaldo Rinaldini a valóságban soha nem élt. Alakját Vulpius teremtette meg 
nagy sikerű rablórománcában. A művet megjelenése után rögvest lefordították 
franciára és angolra, majd sorra az európai, valamint néhány, az öreg 
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kontinensen kívüli nyelvre. Számos kiadása, átdolgozása keletkezett az idők 
folyamán. Terjedelme bővült, de rövidebb változatai is felbukkantak. Az 
osztrák színigazgató és drámaíró, Karl Friedrich Hensler (1761-1825) 
Bécsben, 1812-ben trilógiaként színpadra is vitte. A Rinaldo-témából továbbírt, 
Ferrandino-trilógia címszerepét nálunk jeles drámaírónk, Katona József (1791-
1830) még mint színész, el is játszotta 1812-ben. A Rinaldoról szóló színpadi 
mű hatására született meg a betyár téma első hazai, színházi feldolgozása, az 
Angyal Bandi-trilógia is, szintén 1812-ben. 
 
Vulpius művének több magyar fordítása, átdolgozása jelent meg. A fordítók, 
átírók neve nem mindig került feltüntetésre. Így sem az 1884. évi, sem az 
1886. évi kiadáson. Az előbbi egyébként a „Rinaldo Rinaldini a legszebb és 
leghíresebb rablóvezér élettörténete, csodás kalandjai és halála”, az utóbbi 
pedig a „Rinaldo Rinaldini vagy az Abruzzok hőse” hangzatos címet viseli. 
Nem jelöli a fordítót az 1969-es, torontói, magyar nyelvű, „Rinaldo Rinaldini, a 
sziklák fejedelme” című kiadvány sem. 
 
A közelmúltban, Budapesten, a Múzeum körúti antikváriumok egyikében 
azonban a témának egy olyan ponyvairodalmi átdolgozását vásárolhattam 
meg, mely az eredeti szerzőt ugyan nem, de a magyar átírót feltünteti. A 
színes borítójú, mindössze 64 oldalas füzet a belső címlap szerint a „Rinaldo 
Rinaldini híres rabló-kapitány élete és tettei. Regényes elbeszélés a 
tizennyolcadik századból” címet viseli. „Írta Zágon Antal” – adja tudtunkra a 
szöveg. Róla Szinnyei József sem sokat jegyzett fel a „Magyar írók élete és 
munkái” c. művének 14. kötetében, 1914-ben. Annyit mindenesetre 
megtudunk, hogy Zágon Antal négy műve 1900 körül jelent meg a „Mulattató 
és hasznos olvasmányok a magyar nép számára” c. sorozatban. Rinaldo 
Rinaldini a 28. számú kiadvány, melyet akkor 15 krajcárért árultak. Tekintve, 
hogy a krajcár 1897-ig volt forgalomban, a füzet még XIX. századi. Bár az 
egykori tulajdonos, Szentes János a belső címlapra fekete tintával beírta a 
nevét, mégsem ismert, hogy az ország mely részén és hányan forgatták a 
vonzó címlapú, de gyengén átírt alkotást. 
 
Tény viszont, hogy Rinaldo alakja a XIX. század második, illetve a XX. század 
első felében széles körben élt a magyar társadalomban. Az olvasni tudó, 
egyszerű emberektől kezdve az uralkodó osztályig, vagy legjobb íróinkig. Elég 
ha megemlítem, hogy a rablóvezér feltűnt Jókai Mór és Eötvös Károly 
írásaiban is. A falvak és városok szegényebb népe rendszerint a 
(ponyva)irodalmi feldolgozások valamelyikét olvasta. 
 
Néprajzi gyűjtésem során hallhattam, hogy a megyeszékhely melletti 
Sárkeresztesen, a II. világháború előtt a nagyhírű rablóvezér történetének egy 
vastag, agyonolvasott, címlapját vesztett kötete örvendett nagy 
népszerűségnek. Édesapám (1922-1997) szintén megerősítette ezt, mivel a 
könyvet legénykorában, éjszaka, a petróleumlámpa gyenge fényénél maga is 
olvasta. Rá is szóltak a szülei, hogy nagyon fogy a drága petróleum. 
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A salátává olvasott kötet a háború alatt, a három hónapig tartó front 
időszakában megsemmisülhetett. Egyes regénybeli történetek azonban ideig-
óráig fennmaradtak. Gyerekkoromban apámtól én is több epizódot hallottam 
Rinaldoról, akit még nagyanyám is emlegetett.  
 
A gyerekként, nagy érdeklődéssel hallgatott történetekből viszonylag kevés 
maradt meg emlékezetemben. Így az, hogy Rinaldo, a bátor olasz rablóvezér 
a hegyek között élt, onnét csapott le nagy bandájával az utazókra, a 
gazdagokra. Remekül bánt a pisztollyal, sok kincset rabolt össze. Szeretője 
egy szép cigányleány, Rozika volt. Alvezérét Basellonak hívták. Különösen 
megfogott Rinaldo egyik kalandja, melyben egy gazdag és kíváncsi úri 
társaságot rabolt kis. Rinaldo vadásznak öltözve járta a környéket, mikor egy 
férfiakból és nőkből álló, igen gazdag úri társaságba botlott. Szóba elegyedett 
velük, és többek közt Rinaldoról is beszéltek. A vadász óva intette az urakat 
és hölgyeket: vigyázzanak, mert Rinaldo és bandája a környéken jár. Ám az 
urak kijelentették, hogy nem félnek, a hölgyek pedig még inkább 
kíváncsiságuknak adtak hangot, hogy ki lehet, milyen lehet Rinaldo. A vadász 
erre lövésre emelte fegyverét és fölkiáltott: Én vagyok Rinaldo! Aztán 
kifosztotta a társaságot, elvette pénzüket, aranyukat. 
 
Rinaldo Rinaldini története újabb adalék ahhoz, hogy mit olvasott népünk 50-
100 évvel ezelőtt. Mi érdekelte, mi kötötte le őket annyira, hogy évtizedek 
múltán, a háború nagy csapásait követően is emlegették tetteit, melyek némi 
rokonságban álltak a magyar betyárhistóriákkal. Jellemző, hogy a 
sárkeresztesi szóhasználatba, a káromkodások közé is bekerült néhány 
évtizedre a rablóvezér, Rinaldo neve. 
 
A haramiakapitány története mai szemmel szokványos. Miután számtalan 
rablást, gyilkosságot elkövetett, megpróbál szakítani korábbi életével, jó útra 
térni, ám a körülmények ebben megakadályozzák. Közben újabb és újabb 
vidékekre vándorol, szép nőkkel, veszedelmes ellenfelekkel folytatott 
kalandokon, élet-halál küzdelmeken esik át. Egyaránt otthonosan mozog a 
hegyekben, kolostorokban, városokban, a rablók és az arisztokraták közt. 
Legtöbben kedvelik, de legalább tisztelik. Végezetül, hogy az olvasók 
tetszését méginkább elnyerje, a szabadságharcosok közé áll.  
 
Az eddig említetteken kívül a téma tovább, XX. századi kiadásaival, 
feldolgozásaival is lehet találkozni. Edmondo Castellani neve alatt 1929-ben, a 
Turul kiadásában jelent meg a „Rinaldo Rinaldini. A sziklák fejedelmi” c. három 
kötetes regény, összesen 2615 oldalon. Jóval rövidebb terjedelmű, mindössze 
235 oldal Vulpius históriájának Szinnai Tivadar által az ifjúság számára 
átdolgozott változata, melynek legutóbbi, harmadik kiadása 1969-ben hagyta 
el a nyomdát, a „Haramiák kapitánya” címen. Végezetül említhető Fábri Péter 
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1992-ben Szolnokon bemutatott két felvonásos, zenés komédiája. Ez a darab 
a téma napjainkra aktualizált, szellemes átdolgozása. Jellemző  a mű címe is: 
„Rinaldo Rinaldini avagy rablóból lesz a legjobb rabló.” A történetet a szerző a 
rendszerváltás, a privatizáció időszakába helyezi. 
 
 
 
 
 
         Gelencsér József 
 


