
NÉPRAJZ

F.Csanak Dóra

Borsos Sándor futóbetyár
tragédiájának leírása

Ezzel a címmel vetette papírra em-
lékeit az 1870-es évek jászkiséri be-
tyárjáról, Borsos Sándorról a szemta-
nú, a nála mindössze egy évvel idősebb
Fiilep György, aki fia, Fülep Lajos
kérésére 1930-ban, 83 éves korában
örökítette meg az ifjú korában történte-
ket.

Mivel maga az elbeszélés, az ese-
mények kommentálása legalább olyan
érdekes, mint a lebilincselő történet,
érdemes legalább vázlatosan felidézni
Fülep György származását, sorsának
alakulását az ugyancsak általa írt kéz-
iratos családi emlékek és fia elbeszélé-
se alapján.

A Fülep-család jászkiséri eredetű,
belőle származott a 18-19. század for-
dulóján élt jeles sárospataki professzor
majd szuperintendens, Őri Fülep Gá-
bor is. A család jászkiséri törzse egé-
szen az 1860-as évekig főleg szarvas-
marha-, juh- és disznótartással foglal-
kozott, s az utódok emlékezete szerint
Fülep György dédapja idején 200-300
hold földdel rendelkezett.

19. század közepére a
családi vagyon elapró-
zódott, s a gyermekek
és unokák már nem
maradhattak mind ott-

hon. Fülep György apjának első házas-
ságából négy, a másodikból tíz gyer-
meke született, ez utóbbiak közül a
történetben is említett Pál - mint legi-
dősebb - 1839-ben, a leírás szerzője,
György pedig hatodikként, 1847-ben
látta meg a napvilágot. György a hat
elemi osztály elvégzése után kovács-
inas lett, utóbb több tiszántúli község-
ben kovácsmestereknél, majd egy sze-
gedi hajógyárban dolgozott. 1868- ban
besorozták katonának, Galíciában há-
rom és egynegyed esztendőt szolgált
ugyanabban a 12-es gróf Haller hu-
szárezredben, amelyben történetének
hőse, Borsos Sándor is. Leszerelése
után Nagykőrösön, majd Pesten he-
lyezkedett el, 1873-ban pedig Jászkisé-
ren lett kovács. 1874-ben megnősült, s

1880-ig igen nehéz körülmények kö-
zött élt szülőfalujában feleségével és
három gyermekével. Hogy sorsán job-
bítson, elhatározta, hogy eladja műhe-
lyét, Pestre költözik, s elvégzi az állat-
orvosi főiskolát. Mivel nem járt közép-
iskolába, ehhez előzetesen külön vizs-
gát kellett tennie. A diploma megszer-
zése után 1886-ban Nagybecskereken
lett városi állatorvos, 1913-ban ment
nyugdíjba, s Becskereken élt 1932-ben
bekövetkezett haláláig.

Szemtanúként kísérte tehát végig
Jászkiséren Borsos Sándor históriáját,
s láthatóan a legapróbb részletek is
mindvégig elevenen éltek emlékezeté-
ben. Nem egyszer beszélt róla gyer-
mekeinek, különösen azt emlegette
gyakran, hogy ritkán látott olyan szé-
pet életében, mint az elfogatásakor az
ajtóban megjelenő betyárt, Borsos Sán-
dort. Az élmény ereje valóban több
mint félszázad múltán is átsüt a leírá-
son.

Fülep György idős éveiben az akkor
már Jugoszláviához tartozó Nagybecs-
kerekről több alkalommal ellátogatott
Zengővárkonyban lelkészként élő fiá-
hoz. Egy 1929-ben kelt levelében emlí-
ti, hogy a nyár folyamán ismét oda
készül. Alighanem e látogatás során is
szóba került köztük Borsos Sándor tör-
ténete, s ekkor kérhette meg Fülep
Lajos édesapját, vesse papírra emléke-
it, amelyeket aztán Fülep György 1930
nyarán küldött el Várkonyba.

Borsos Sándor történetén kívül
ugyancsak 1930 nyarán készült Fülep
György másik, „A jászkiséri Fülep csa-
lád származása. Az 1730-1930 évek-
ben szereplők leírása" című, családja
történetéről és a maga életéről szóló
feljegyzése, ez azonban töredékesen
maradt fenn.

A betyárhistóriát Fülep György a
következő levél kíséretében küldte el
fiának:

Édes fiam, Lajos.
Azt hiszem, ha ezt a romantikát,

talán szebben kiszínezve, esetleg film-

felvételre érdemesnek találnád feldol-
gozni, szerintem igen sok bámulója
akadna a mai emberiség között, már
azért is, mert néhány cselekménye nem
mindennapi, hanem ritka esemény volt,
mint a fényes nappal való megszökés és
a börtönfelügyelő és a börtönőr bezá-
rás stb. stb.

Veliki Becskerek 1930. évi
július hó 26-án Fülep György

kéziraton olvasható cí-
met: „Borsos Sándor
futóbetyár tragédiájá-
nak leírása és ismerte-
tése" Fülep György a

hozzá tartozó borítékon a következő
sorokkal egészítette ki: „Mely Jászki-
sér község és környékén játszódott le
az 1870-től 1875, eseüeg 76-ik évek-
ben." A kézirat Fülep Lajos hagyatéká-
ban maradt fenn, jelzete: MTA Könyv-
tár Kézirattára Ms 4603/14.

Hogy érthetőbb legyen ez a leírás,
szükségesnek tartom Borsos Sándor
szüleinek, sőt a keresztszüleinek meg-
ismertetését felsorolni, mert részben
ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy Bor-
sos Sándortól 4-5 évig Jászkisér köz-
ség és környékének jobbmódú lakosai
úgy féltek, hogy bizony egyesek sok
álmatlan éjszakát töltöttek félelmük-
ben, pedig erre nem igen adott Borsos
Sándor okot, mi kitűnik az alábbiak-
ból.

Borsos Sándornak az apja szintén
Borsos Sándor volt, Jászkisér községé-
ben jómódú lehetett, talán 40-50 hold
illetve forintos földje (ezen a vidéken
úgy ismerik az egy hold földet, hogy 1
frt-os föld), és szép háza, udvara, az
egész községben mindenki által tisztelt
és becsült családnak tartották és ismer-
ték mindaddig, míg gonoszságuk nap-
világra nem került, mert bizony az is
bekövetkezett.

Meg kell említenem azt is, hogy az
1780-as években Mária Terézia az ak-
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kori osztrák magyar királynő úgy a
jászoknak, mint a kis- és nagykunok-
nak bizonyos szolgálatuk elismerése
fejében jutalom címen minden község,
város részére bizonyos mennyiségű
földbirtokot osztatott ki, így Jászkisér
község lakosai részére az úgynevezett
Pálos pusztát adta. Ez a puszta Kiskun-
félegyháza város, Kiskunhalas város és
Kiskunmajsa község közelében volt.
Hogy hány holdból állott a puszta, nem
tudom, csak hozzávetőlegesen mond-
hatom, hogy talán 1000 nehányszáz
hold lehetett. Ezen a pusztán tavasztól
őszig tartották a községbeli állattulaj-
donosok úgy a heverő és növendék
lovaikat, mint a heverő és növendék
szarvasmarháikat és juhaikat, tehát ez a
puszta tisztán állatok nevelésére volt
felhasználva. Igaz, hogy ez a puszta
kissé messze volt Jászkisértől, talán
több mint 100 kilométerre, mert ta-
vasszal különösen a szarvasmarhák és
juhok odajutása 2-3 napig is eltartott,
míg a lovak 2 nap alatt odaértek, de ha
egyszer odajutottak, ott voltak aztán
késő őszig, a gazdáknak nem volt rá
semmi gondjuk. Az állatok vigyázásá-
ra az állattulajdonosok csikóst, pásztort
és juhászt választottak, kik bizonyos
kialkudott bér mellett erre vállalkoz-
tak. A pásztorokon kívül aztán válasz-
tottak egy úgynevezett pusztabírót is,
kinek kötelessége volt a pásztorok el-
lenőrzése és az, hogy oda idegen állat
ne mehessen legelni. Mindezt azért
tartottam szükségesnek felemlíteni,
mert bár biztosan nem tudom, mert
akkor még kisgyermek voltam, de
mintha hallottam volna, hogy az 1850-
es években az öreg Borsos Sándor is
volt talán néhány évig pusztabíró, és ez
alatt az idő alatt volt alkalma megis-
merkedni olyan emberekkel, kik sze-
rettek más jószágához nyúlni, azt min-
den ellenszolgáltatás nélkül elhajtani,
vagyis ellopni. Abban az időben bi-
zony még sokan voltak ilyenek is.

iután a pusztabíró uram
is egész nyáron kint la-
kott a pusztán, így a
Sándor gyerek is gyak-
ran ott lakott, bár ha

gyermek volt is, mégis valószínű, hogy
azoktól a jómadaraktól, kik a másét
szerették, hát bizony ha egyebet nem
is, de a könnyű pénzszerzési módra a
hajlamot megszerezte, s így nemcsak
az apja, hanem a fia is a lopás betegsé-

gével lett fertőzött, úgyhogy mire fel-
nőtt emberré, kitört rajta a betegség,
vagyis a lopás és rablási vágy, de az
sincs kizárva, hogy a Sándor gyereket
felnőtt korában a szülei tanították és
biztatták a lopás és rablás mesterségre,
mert bizony - amint az alábbiakból
kitűnik - ők is részt vettek néhány
esetben a lopás- és rablásban.

Volt Kiséren egy Hegedűs nevű úri
család, akinek egyik fia, Hegedűs Zsig-
mond jogot végzett, és a bírói pályára
lépett. Ez a Hegedűs Zsigmond mikor
én megismertem, vagyis az 1850-es
évek elején már törvényszéki bíró volt.
A 60-as években pedig törvényszéki
elnök, majd kúriai bíró jogkörrel lett
felruházva, tehát nagyúr volt Jászbe-
rényben. Kiséren volt neki 150 hold
illetve forintos földje és szép kis kas-
télyforma háza. Hogy Borsos Sándor
mi úton módon jött ezzel a nagyúrral
közelebbi ismeretségbe, nem tudom,
talán együtt gyerekeskedtek, vagy ta-
lán a földjét bérelte vagy csak munkál-
ta? Elég az hozzá, mikor az öreg Bor-
sos Sándor megnősült és született ne-
kik az első gyermekük, hát kereszt-
apának Hegedűs Zsigmond urat kérte
fel, ki már akkor nős ember volt, ki ezt
el is fogadta, s így a később rablóvá lett
ifjú Borsos Sándornak keresztapja lett,
ki született 1848-ban. Az 1869. évben
a Sándor gyereket is besorozták kato-
nának, és beosztották a 12. Gróf Haller
nevű huszárezred 6. századához. Ez az
ezred akkor tisztán jász gyerekekből
állott, csak a tisztjei voltak mások, és a
Sándor gyerek is a többivel 1869 évi
október hó elején bevonult Lengyelor-
szág Przeworsk nevű városába, hol a 6.
század volt, azt hiszem az első vagy
második szakaszhoz lett beosztva. Az
egész ezred akkor Lengyelországban
volt elhelyezve, az ezredes lakása
Rzseszov városa volt, ámde az öreg
Borsos Sándor akkor, mikor a fiának
keresztapául hívta fel Hegedűs Zsig-
mond nagyurat, már számított arra,
hogy bármilyen időben is segítségére
lehet neki ez a nagyúr. Ebben a számí-
tásában nem is csalódott, mert mikor a
fiát besorozták és elvitték, addig járt a
keresztkomája nyakára, hogy bizony
ha nehezen is ment, de a Sándor gye-
reknek hazabocsájtását kijárta, kiesz-
közölte és a fiút még azon év december
elején hazabocsájtották, tehát nem is
egész háromhónapi szolgálat után vég-

leg törölték a katonai szolgálat kötelé-
kéből. Hogy aztán Sándor gyerek oda-
haza mit csinált, az alábbiakból ki fog
tűnni.

lőrebocsájtom, hogy a
Sándor gyerek ritka
szép, körülbelül 178-
180 cm magas, vállas,
karcsú,, izmos, szőke

fiatalember lett, lehet mondani, hogy
az akkori lányok és menyecskék sza-
ladtak utána. Talán ez is hozzájárult
részben a rossz útra téréséhez. A fiú
nem nősült meg, mint a többi paraszt-
legény 21-22 éves korában, hanem ma-
radt legény ember. Egyszer talán 1872-
ben vagy 1873-ban Heves község
(mely Kisérrel határos) országútján ki-
raboltak néhány gyócsostótot, minde-
nükből kifosztották őket. A tótok szé-
pen éjszaka idején mentek volna talán
Kisérre, talán hetivásárra, és a hevesi
határban az út mellett levő árokból
csak elébük ugrik három egyén: egy,
aki a ló zabiáját megfogta, a kettő
pedig kétoldalt fegyvert fogott a tótok-
ra, leszállásra kényszerítették őket.
Ezek persze a túlerőnek engedve, ha
nem is szívesen, leszálltak a kocsijuk-
ról, örültek, hogy az életüket megmen-
tették és ellenkező irányba, mint amer-
re a rablók mentek, gyalog elküldötték
őket. Mikor a láthatáron túlmentek, a
rablók félreálltak s felszálltak a kocsi-
ra, gyorsan elhajtották azt egyenesen
Kisérre és onnan ki a tanyára, mert az
öreg Borsosnak volt egy kis tanyája a
kiséri határban, hol a tanyaépület meg-
ett már erre a célra előre elkészített jó
nagy verem volt készítve, mégpedig
úgy, hogy a verem teteje egy síkban
volt, a többi föld elzárta, gyepesítve
volt, az ajtaja úgynevezett csapóajtóját
pedig befedték kukoricaszár kúppal.
Ilyen kukoricaszár kúp nemcsak azon
egy volt, mely az ajtót eltakarta, hanem
2-3, sőt ősszel több is, tehát elég ügye-
sen és rafináltán el volt készítve az elég
nagy föld alatti helyiség a lopott hol-
mik elhelyezésére. Idegen ember ne-
migen tudta volna azt felfedezni, csak
később fedezték fel a hatóság emberei.

Tehát a szegény gyócsos tótoknak
az egész kocsi portékája illetve vász-
nak, sifonok, selymek, bársonyok stb.
stb. ebben a veremben lett elhelyezve,
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a két lovat bekötötték az istállóba.
Másnap éjjel Sándor befogta azokat a
maga kocsijába, és elhajtott velük a
Bácskába, hol már volt neki egynéhány
jó ismerőse, kivel a lovakat kicserélte,
s így a lovakat hiába keresték ott és a
környéken a hatóság emberei, nem ta-
lálták azokat, mert azok jó messze
lettek elhelyezve. Másik évben, talán
1873-74-ben ugyanazon az úton He-
ves községéből egy katolikus pap kissé
elkésve, vagyis éjjel ment volna haza-
felé a falujába, jó két lova és elég szép
kivágott oldalú, festett kocsija volt. A
pap a hátsó ülésen egyedül, a kocsis az
elsőn ült, egyszercsak rákiáltanak a
kocsisra: állj! Természetesen a kocsis
megállt, egy a ló zabiáját fogta, kettő
pedig kétoldalt állva fegyverrel a kezé-
ben leszállásra kényszeríti a papot és a
kocsist. Persze ezek is leszálltak, sőt
örültek, hogy életben hagyták őket,
ezeket is ellenkező irányba, mint amer-
re ők mentek elküldötték, mikor már
nem látták, felugrattak a kocsira, el-
vágtattak vele egyenesen ki a tanyára,
a lovakat az istállóban, a kocsit és
szerszámot pedig a veremben helyez-
ték el. Ezekkel a lovakkal is aztán
Sándor másnap éjjel ment a Bácskába a
jó cimboráihoz, és kicserélte azokat.
Hogy ezen a két rabláson kívül köve-
tett-e el még több rablást vagy lopást,
nem tudom, és ez talán soha nem tudó-
dott volna ki, ha egy harmadik esetből
kifolyólag rajta nem vesztettek volna,
már csak azért sem, mert Borsos Sán-
dor uramra és a fiára ugyan ki mert
volna csak gyanakodni is. Senki, hi-
szen köztiszteletben álló család volt az
egész községben. Mikor napvilágra
jött az egész turpisságuk, akkor sem
akart a nép annak hitelt adni, csak
mikor már a tanyáján felfedezték a
rejtekhelyet, akkor hitte el a nép, hogy
bizony csak rablók voltak. Közben pe-
dig a nagyságos Hegedűs komámasz-
szonynak két férjhezmenendő leánya
volt. A Borsos komámasszony hozta a
sok finom sifont, vásznat, selymet, bár-
sonyt, stb., stb. a nagyságos kisasszo-
nyok kelengyéjéhez, de persze ezeket a
nagyságos komámasszony azért fogad-
ta el, mert tudta, hogy az ő komámasz-
szonya jómódú, és azt hitte, hogy a
Sándor fiának a katonaságtól való ki-

szabadítását ily módon akarja Borsos
Sándorné komámasszony leróni. Talán
ezért, de szerintem több volt a jövőbeli
számítás benne, no meg az is, hogy
könnyen jutott Borsosné komámas-
szony ezekhez az anyagokhoz, de per-
sze a nagyságos komámasszonynak
még akkor halvány sejtelme sem volt
arról, hogy azok a holmik mily úton-
módon jutottak az ő komaasszonya
birtokába. Mindezekből tehát kitűnik,
hogy nemcsak a Sándor fiú, hanem az
apja és anyja is részt vettek a rablás-
ban, vagyis talán ők biztatták a gyere-
küket, hogy ily módon szerezzen
pénzt.

harmadik eset aztán,
mely véget is vetett
szereplésüknek, a kö-
vetkező volt: ugyanab-
ban az utcában, ahol

Borsosék háza volt, kifelé a község
széle felé, talán 5-6 házzal lakott egy
idős úriasszony, Lepcsényiné. Hogy
hány hold vagy forintos volt a birtoka,
nem tudom. Kis régi, kúriaforma háza
volt bent az udvarban építve, előtte
tágas gazdasági udvar, ott egy nagy
istálló volt, hol a gazdasághoz szüksé-
ges állatok voltak elhelyezve, mert
Lepcsényiné maga gazdálkodott, illet-
ve cselédet tartott. Abban az időben
még szokás volt Kiséren az úgyneve-
zett bandakert, hol esténként a béresle-
gények, sőt a parasztgazda legények is
összejöttek, és ott játszottak, vagyis
szórakoztak. Ilyen bandakert volt a
Lepcsényiné háza, Borsos Sándor is
néha eljárt, néha-néha az öreg úrinő is
lement hozzájuk az istállóba, elszóra-
kozott velük, mert fent a lakásában
csak egy idős nő volt a cselédje, ki
főzött és mosott rá, más senki. Persze
Borsos Sándorékat jól ismerte, sőt a
fiút is szerette, egy alkalommal elme-
sélte Sándornak, hogy neki 4000 fo-
rintja van otthon, és azt a sifonjában
vagy ládájában tartja. Ez szeget ütött a
Sándor fejébe, lehet, hogy az apjának
és anyjának is elmondta. Elég az hoz-
zá, hogy a 4000 frt. megszerzését elha-
tározták, a pénz megszerzését nem
ugyanők maguk hajtották végre, ha-
nem írtak a Bácskában lakó jó cimbo-
rájuknak, hogy jöjjenek Kisérre, és
könnyűszerrel lehet jó summa pénzhez
jutni stb., stb. El is jött Kisérre két
jóbarát, de az első és még a második
éjszakát sem tartották alkalmasnak a

rablás végrehajtására, világos volt az
éjjel; míg a harmadik éjjel borult lett az
idő, melyet alkalmasnak találtak a tett-
hez. Sándor elvezette a két embert, és
megmondta nekik, hogy melyik szobá-
ban alszik az öreg, tehetetlen úrinő, a
pénz hol található stb. A két ember
bement az udvarba, az istálló 50-60
méterre lehetett a lakástól, felmentek a
teraszra, a konyhaajtót könnyen be-
nyomták, az idős cseléd erre mégis
felébredt. A szobaajtó nyitva volt, be-
mentek, az úrinő is felébredt erre, kit -
mielőtt kiálthatott volna - torkon ra-
gadtak és megfojtottak. Akkor a pénzt
kivették és elmentek. Az öreg cseléd-
asszonyra ráparancsoltak, hogy regge-
lig ki ne merjen jönni, mert agyonütik,
nem is mert szegény, csak mikor kez-
dett virradni, akkor ment be az úrnőjé-
hez és látta, hogy az halott, nem él
többé. Akkor kiabált a cselédnek. Reg-
gel aztán jelentették a községházán,
honnan rögtön bizottságot küldtek ki,
és megindult a nyomozás. A község
elöljárója jelentette aztán Jászberénybe
a kerületi kapitányságnak, hol intézke-
dés történt a tettes kézrekerítésére, az
eredmény szerencsével is járt. Az ak-
kori időben komisszárius világ volt,
hogy hány pandúrja volt egy komisszá-
riusnak, nem tudom, csak hogy a rabló-
gyilkosság után harmadik éjjel a pan-
dúrok a jászladányi úton találkoztak
két emberrel, kiket megszólítottak, ho-
va mentek, honnan jöttök stb. A két
ember, bármilyen bátrak is voltak a
rablás elkövetésekor, mégis összerez-
zent, illetve megijedt, s miután nem
tudták magukat kellően igazolni,
visszakísérték őket Kisérre, és reggelig
vigyáztak rájuk anélkül, hogy tudták
volna, hogy azokat őrzik, kik a rabló-
gyilkosságot elkövették. így kerültek
3-4 napra a gyilkosság és rablás elkö-
vetése után a tettesek a hatóság kezére,
tisztán véletlenség alapján, mert ha a
tettesek mindjárt elmentek volna a tett
elkövetése után Kisérről, talán soha-
sem tudódott volna ki az eset. De mert
ott maradtak Borsosaknál két nap, és
csak a harmadik nap éjszakáján indul-
tak hazafelé a Bácskába, az az idő
elegendő volt a hatóságnak arra, hogy
mindenfele küldje az embereit nyomo-
zás végett. A két ember reggel a kihall-
gatásuk alkalmával sem tudta magát
kellően igazolni, és addig faggatták és
vallatták őket, hogy az egyik bevallót-
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ta, hogy bizony ők követték el a rabló-
gyilkosságot, mire a hatóság rögtön
jelentést adott le a kerületi kapitány-
sághoz, és intézkedés történt, hogy a
két ember megvasalva Jászberénybe, a
kerületi kapitányság börtönébe szállít-
tassák, mi még aznap délután meg is
történt. A kerületi törvényszék vizsgá-
lóbírája előtt aztán azt is bevallották,
hogy mi úton-módon jöttek ők a Bács-
kából Kisérre. Bizony bevallották,
hogy őket Borsos Sándor hívta Kisérre,
ők azelőtt sohasem voltak Kiséren, és
mutatta meg nekik azt a házat, hol a
rablógyilkosságot elkövették stb., stb.
Mikor ezek mindent bevallottak, Bor-
sosék erről rögtön tudomást szereztek,
vagyis valaki által értesítve lettek, ettől
a perctől megkezdődött az ifjú Borsos
Sándor bujdosása, mi abból állott,
hogy nem tartózkodott többé az apai
házban, hanem kint a tanyán. Ott is
éber figyelemmel volt éjjel-nappal,
folyton leste a pandúrokat, mikor men-
nek érte, mert az elfogatására a parancs
azonnal kiadatott, de persze Sándor
már akkor bujdosott. Az öreg Borsos
Sándort is kihallgatta a bíróság, ő is
vizsgálati fogságba került, sőt az anyja
is, így aztán Sándor is talán 3-4 heti
bujdosás után, hogy maga jelentkezett-
e vagy elfogták, nem tudom. Mikor
aztán a főtárgyalás megejtetett, mely
kiterjedt az előbbeni években elköve-
tett rablások kiderítésére is, bizony a
beidézett károsultak, a tótok és a pap,
különösen az utóbbi felismerte őket, és
megmondta, hogy az asszony, ki férfi-
ruhába volt öltözve, fogta a lovak
gyeplőjét, és a két férfi pedig a kocsija
mellett kétoldalt fegyverrel a kezében
állt és leszállásra kényszerítette őket.
Mindhármójukat határozottan felis-
merte, míg a szegény tótok nem mertek
olyan határozottan színt vallani, sőt a
pap kocsisa sem, mert attól féltek,
hogy ha majd kiszabadulnak, hát agyo-
nütik majd őket, mit később be is
vallott úgy a kocsis, mint a tótok. A
törvényszék aztán elítélte a rablógyil-
kosságot elkövető két embert 15-15 évi
szigorú börtönre mint tetteseket - Sán-
dort pedig mint felbujtót - és az előbb
elkövetett útonállás és rablás miatt 5
évi szigorított börtönre, mely abból
állott, hogy a jobb kezük és bal lábu-
kon meg voltak vasalva, míg az apja és
anyja nem voltak vasban. Az apját és
anyját pedig mint a rablásban tettestár-

sakat 2 1/2-2 1/2 évi börtönre ítélték, s
így mind az öten a jászberényi fogdá-
ban ültek. Ez az eset, azt hiszem, hogy
1874. vagy 1875. évben volt. Persze
Sándor nem került egy cellába az apja
és anyjával, hanem valószínű, hogy a
gyilkosságot elkövető két cinkostársá-
val került egy cellába. És hogy jóné-
hány hónapokig voltak már bezárva,
Sándor azon törte a fejét, hogy mi
úton-módon lehetne innen kiszabadul-
ni, és ezen gondolatát végre is hajtotta
egy alkalommal, mégpedig a követke-
ző módon. Kiséren volt neki egy Márta
nevű szép parasztmenyecske szeretője,
akinek üzente, hogy a kalácsban küld-
jön neki egy kis finom reszelőt, ki ezt
meg is tette. Sándor megkapta a kalá-
csot a reszelő vei, mikor az megvolt,
elkezdte ő maga-maga és társai lábán-
kezén levő vasakat átreszelni. Mikor
ezzel készen lett, betanította a két tár-
sat, kinek mi dolga lesz majd, ha az idő
eljön. Ez az idő pedig akkor volt legal-
kalmasabb a szökésre, mikor a határ-
ban már a kukorica elég nagy arra,
hogy az ember elbújhat benne, tehát
augusztus utolja vagy szeptember hó
eleje. Ezt az időt meg is várták.

börtönfelügyelő külö-
nösen a nagy bűnt el-
követő rabok celláját
mindennap du. 5-6 óra
között köteles meg-

vizsgálni, kit e művelet végrehajtása
alkalmával mindég egy fegyveres őr
szokott kísérni töltött fegyverrel. A
börtönfelügyelő megvizsgálja a cellák
falait és ablakát, hogy nincs-e azokon
szökési szándékból készített hiba. Sán-
dornak eszibe se volt a falon vagy az
ablakon keresztül szökni, ő erre más
módot eszelt ki, mégpedig a következő
módot: a két cellatársát betanította,
hogy mi legyen a kötelességük, és azt
követték is. A börtönfelügyelő mikor
bemegy a cellába a vizsgálat megejté-
sére, a bent levő rabok vigyázzállásban
állanak előttük, előttük elmegy, a fegy-
veres őr pedig az a cellaajtóban vigyáz-
va áll, ez minden így történt, mikor
Sándor elérkezettnek tartotta az időt a
szökésre, akkor is a rabok egymás mel-
lett vigyázzállásban állottak, most
hogy már akkor a vas úgy kezükön
mint lábaikon csak színleg volt, mert
az le volt reszelve, vagyis nyitva volt,
Sándor állt szélrül, az ajtó felé, az ő
kötelessége volt az őrt fegyverével

együtt átölelni, földhöz vágni, a fegy-
vert kicsavarni kezéből. A másik köte-
lessége volt a felügyelőt a cella hátsó
részébe betaszítani, a harmadik köte-
lessége volt a cellaajtó rájuk zárása, s
így a széles folyosón levő nagy kapun
kijutottak az udvarra. Az udvar 4 méter
magas kőfallal volt elválasztva a szom-
széd udvartól és részben az utcától.
Szerencséjükre vagy talán tudatosan
egy létra a fal tövében volt lefektetve,
mikor az udvarra értek, a folyosón lévő
nagy kaput erőszakkal eltorlaszolták,
Sándor a létrát felállította, az őr fegy-
verével együtt felszaladt rajta, és sza-
ladt a falon végig, míg az utcai részig
nem ért, a többi kettő utána. Csakhogy
ezek már nem bírták elérni az utcai
részt, hol Sándor az utcára ugrott, a
szomszéd udvar kertjébe ugrottak le,
mert már akkor az őrök lövöldöztek
rájuk. E kettőt a szomszéd udvar kert-
jében el is fogták, Sándor pedig addig
jó egérutat nyert, és szaladt egyik utcá-
ból a másikba, míg ki nem ért a város-
ból, hol bevette magát egy nagy tábla
kukoricába. Útközben, ha embereket
látott, azt kérdezte tőlük, nem láttak-e
erre szaladni egy fekete bivalyt. így
mire a szakasz honvédhuszár is moz-
gósítva leli, Sándor már akkor ott pi-
hent a kukoricában és nézte őket, mer-
re tartanak. Akkor ő más irányba ment,
végre aztán setét lett, a huszárok bevo-
nultak, ő pedig szép lassan elindult
Kisér felé. Közben a Mihálytelek köz-
ség határában talált egy juhászt, kinek
ruháját elvette, mert fázott, mert semmi
felsőruha nem volt rajta, se kalap, se
csizma, s így felöltözve aztán a hajnali
órákban eljutott Kisérre, egyenesen a
szeretőjéhez kopogtatott be, hol persze
szívesen látott volt. Néhány napig az-
tán ott volt, mert még akkor nemigen
tudta a hatóság, hogy a Márta a szere-
tője, ki aztán szerzett neki megfelelő
ruhát, és ment bujdosni. Kisértől nem
ment nagyon messze, ott a szomszéd
községekben, - hol valószínű voltak
neki jó barátai - a tanyákon-pusztákon,
bolyongott, többnyire tudta, hogy mer-
re cirkálnak utána a pandúrok, mert
három komisszárius pandúrai keresték,
merre a pandúrok jártak, ő mindég az
ellenkező irányba járt. Egy alkalom-
mal valaki bejelentette a községi elöl-



járóságon, hogy Sándor a kiséri határ-
ban a Hegedűs-féle tanyán van, éppen
ott volt 6 jászberényi pandúr, rögtön
kilovagoltak a tanyára, ezt persze Sán-
dor messziről látta, bement a szobába
és várta az eseményeket. Megjegyzem,
hogy fegyvere mindössze egy kis 6
lövetű Browning pisztoly volt, semmi
más. A pandúrok megérkeztek a tanya-
épület elé és bekiáltottak több ízben,
hogy Sándor, add meg magad, gyere ki
stb. Sándor nem felelt nekik, a szoba
sarkában állt, mely az ablaktól alig 2-3
lépésre volt, persze a fegyver a kezé-
ben volt mindég kész lövésre, a pandúr
meg bemenni nem mert egyik sem,
míg a hosszú ideig tartó hiábavaló
megadásra irányuló felszólításokat a
pandúrok megunták, vagy talán a leg-
bátrabb közülük leszállt a lováról és
benézett az ablakon, meg akart győ-
ződni, hogy valóban bent van-e Sán-
dor. Bizony az bent volt, mert mikor a
pandúr a fejét az ablakon bedugta,
Sándor rögtön főbelőtte, úgy hogy jaj-
szó nélkül visszaesett, meghalt. Ezen
az áron tudták aztán meg, hogy Sándor
valóban bent van, az öt pandúr aztán a
társuk hulláját nagyon lassan az ablak
alól elhúzta és felkötötte a lovára, és
mentek a községbe, hol intézkedés tör-
tént a hullának Jászberénybe való el-
szállítására. Ez a szerencsétlen pandúr
öt árva gyereket hagyott hátra. Amikor
Sándor a pandúrok lódobogását mesz-
szire hallotta, kijött a szobából, kiné-
zett és a konyha ajtaját levette, azt a
hátára tette, ezzel együtt ment a tanya-
ház előtt legelő két lóhoz, melynek
egyikére felugrott, és ellenkező irány-
ba elvágtatott. Az ajtót azért tette a
hátára, hogy ha esetleg a pandúrok
utánalőnek, ne érje őt a lövés. A pan-
dúrok ugyan látták, mikor szaladt a
lovakhoz és az egyikére felugrott, de
eszük ágában sem volt, hogy utána
lőjenek, még kevésbé, hogy utánamen-
jenek, el voltak foglalva társuk hullájá-
val. Ettől a perctől fogva lett Sándorból
igazi félelmetes futóbetyár, ettől fogva
aztán nemcsak a jobbmódú lakosság
rettegett vagy félt tőle, hanem a ko-
misszárius urak és a pandúrok is féltek
tőle, és amennyire csak lehetett, kerül-
ték őt, nehogy találkozzanak vele. S
így bujdosott aztán Sándor körülbelül

1 évig vagy talán valamivel tovább is,
de semmiféle rablást vagy lopást nem
követett el, legalábbis nem lehetett hal-
lani róla. Bujdosása közben, azt hi-
szem a szökése után való tavasszal
apám és én kimentünk Borshalma
pusztára, mely puszta báró Baldac-
cié(?) volt, és az én legidősebb testvé-
rem kezelte mint gazdatiszt e birtokot.
E birtok a tiszaroffi határban fekszik,
Kisértől körülbelül 20 kilométer távol-
ságra, túl a Tiszán.

zt hiszem, juni hó ele-
jén mentünk ki a tanyá-
ra bátyámhoz látogató-
ba. Megérkezésünk
után másnap reggeli

után apám és én kimentünk a lakás
megett való konyhakertbe. A kert meg-
lehetős nagy volt, melynek középútján
apám ment elöl, és én néhány lépéssel
utána. Egyszer a hátsó irányú kerítés
mellől odaköszön valaki apámnak, jó
reggelt, nemzetes uram. Apám felnéz
és én is felnéztem, megyünk a kerítés
felé, hát látjuk, hogy Borsos Sándor
üdvözölte apámat. Apám is mikor
megismerte, elkiáltja magát, hát te fut-
tám teremtette (ez volt a káromkodása
apámnak), hol jársz itt, mit keresel itt
stb. Én erre odaérkeztem, kezet fogtam
vele, és néhány kérdő szót intéztem
hozzá. Elmondta aztán, hogy az este
idejöttek Söge nevű tanyakerülőhöz, ki
talán távoli rokonságban is volt vele.
Pulykát vágatott Söge bátyám, és jól-
laktunk, mondotta Sándor. Hát kivel
vagy itt, kérdeztem tőle, mire mondja,
hogy a Márta a szeretője, és odajár már
néhány hetek óta. És hogy jártok?
Mondja aztán, hogy van egy lova és
egy kétkerekű talyigája, azon járnak
egyik helyről a másikra, mindenütt
akad jóemberünk, kik jóltartanak ben-
nünket. Ez volt vagy reggel 8-9 óra
közötti időben, egyszer aztán azt
mondja Sándor, bemegyek már a szo-
bába, mert meg talál látni olyan valaki,
aki elárulja, hogy itt vagyok. Bizony
volt is olyan ember ott, aki elárulta őt a
kunhegyesi komisszáriusnak, mert
ugyanaznap du. 5 óra tájt az apám, én,
Pali és Pali felesége, tehát négyen kint
ültünk a tanyaépület előtt a hűvösön és
uzsonnáztunk, egyszercsak látjuk,
hogy a kunhegyesi úton 7 lovas jön. Mi
már nem is gondoltunk Borsos Sándor-
ra, nem tudtuk, hogy miféle lovasok
jönnek az országúton, hát mikor a

pusztabejárati úthoz émek, hát befor-
dulnak és jönnek egyenesen felénk.
Akkor mondja Pali, a testvérem, hiszen
ez Sárközi komisszáríus 6 pandúrral.
Valóban az is volt, mikor hozzánk
értek, hát odaköszön Sárközi, szerbusz,
Palikám, és nekünk meg jó napot kí-
vánt. Pali fogadta a köszöntést, és kér-
dezi Sárközitől, hova, merre mentek,
mit és kit kerestek stb. A komisszárius
aztán kérdezi Palit, Palikám, itt van
még nálad Borsos Sándor? Akkor ju-
tott eszünkbe, hogy ezek Borsos Sán-
dort keresik. Hogy itt van-e még, azt
nem tudom, és én nem is láttam, csak
onnan tudom, hogy itt volt, mert reggel
8-9 óra között az apám és az öcsém a
kertben beszéltek vele. Mondta nekik,
hogy az este jöttek a tanyára Söge
kerülőhöz, kinek a lakása éppen a kert-
kerítés mellett volt, hogy meglátta őket
a kertben járni, hát kijött hozzájuk, és
beszélgetett Apámékkal, hogy azonban
még ott van-e a kerülőnél, azt nem
tudom. Kérdezi a komisszárius úr, hát
ezt hogy lehetne megtudni? Erre Pali
testvérem mondja neki, ezt könnyen.
Erre Pali néhány bámuló gyermekek
közül magához hívatott egy Pista nevű
11-12 éves fiút, ki rögtön odaszaladt,
mondja, tessék parancsolni, tekintetes
úr! Mondta aztán neki Pali, hogy te
Pista, rögtön szaladj a kerülőhöz, Sö-
géhez, és kérdezt meg tőle, vagy ha
talán nincs otthon, a feleségétől, hogy
Borsos Sándor ott van-e még, a gyerek
felelte, igenis, Tekintetes úr, ezzel már
szaladt is körül az épületen és kerten.
1 -2 perc alatt vissza is jött és jelentette,
hogy azt mondotta Söge bátyám, hogy
már nincsenek ott náluk, még délelőtt
10 óra tájban elmentek, és azt mondták
neki, hogy a Búszerzőbe mennek. Ez a
Búszerző egy régi országút mellett le-
vő kocsma volt, mely a pusztától talán
5- 6 kilométer távolságra lehetett. Kér-
dezi Palit a komisszárius úr, hát ezt
hogy lehetne megtudni? Erre felelte a
testvérem neki, hogy azt is könnyen
meg lehet tudni, a Pista gyereknek
mondja Pali, hogy itt van egy hatos (ez
kis ezüstpénz darab volt), és kérjél
anyádtól egy üveget, és szaladj a Bú-
szerzőbe, és hozol a hatért pálinkát, és
nézd meg, hogy Borsos Sándor ott
van-e még? És rögtön jöjj vissza. Igen-
is, értem, tekintetes úr, ezzel a gyerek
el is szaladt. Persze innen már nem
jöhetett vissza 1-2 perc alatt, hát Pali
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mondja a komisszárius úrnak, szállj le
no a lovadról, addig is tarts velünk,
uzsonnázz meg. A komisszárius úr le is
szállt a lováról és odaült az asztalunk-
hoz, és elbeszélgettünk, míg a gyerek
vissza nem érkezett. Egyszer ez is
megjött és jelenti a testvéremnek, hogy
itt a pálinka, oda akarja adni, de persze
nem fogadta el, mondták neki, hogy
majd jó lesz az apádnak. Kérdezik tőle
aztán, hogy ott van-e még Borsos Sán-
dor? Mire a gyerek feleli, igenis ott
vannak, az asztalnál ültek, és előttük
egy üveg bor és poharak vannak. Más
nincs a csárdában? A gyerek felelte,
hogy senkit sem látott, csak ők ketten
ülnek az asztalnál.

komisszárius úr kérde-
zi a fiút, nem láttál-e az
asztalon előttük puskát
vagy valami más fegy-
vert? Volt előttük az

asztalon bot és talán egy pisztoly is, de
sok fegyvert nem láttam. Ez volt du.
6-7 óra közben, még egészen világos
volt, a nap fenn volt, a komisszárius úr
odahozatta a lovát és felült rá, és el-
mentek. Mi azt hittük, hogy a Búszerző
csárdába mennek bujdosó betyárt fog-
ni, de bizony azok mikor kiértek az
országúira, ahelyett, hogy balra, a Bú-
szerző felé mentek volna, jobbra for-
dultak, Kunhegyes felé, vagyis haza-
mentek. Hát ilyen félelmes ember lett
Borsos Sándorból azóta, mióra az egy
pandúrt lelőtte, pedig amint mondta,
ezt is félelmében lőtte agyon, mert azt
hitte, hogy az ablakon át akar hozzá
bemenni, azért lőtt rá. Mi persze az
eseten mosolyogtunk, hogy ilyen a ko-
misszárius- és pandúrbátorság, hogy
hat-heten egy ellen nem mernek szem-
beállani, vagyis keresték a futóbetyárt,
meg is találták, de bizony futni enged-
ték. Csodálatos a sors játéka, hogy
mégis ezen komisszárius úrnak adatott
az a szerencse, hogy ő tétette a Borsos
Sándor kezére a bilincset, hogy mi
úton-módon, az alábbiakból fog kitűn-
ni.

Borsos Sándor bujdosása bár kissé
hosszú időre nyúlt, mégis vége lett.
Egy alkalommal - azt hiszem, hogy
talán augusztus utolján vagy szeptem-
ber hó elején - a Sándor szeretője,
Márta otthon az anyjánál tartózkodott
Jászkiséren. Sándor ott látogatta meg
mikor csak lehetett, és néha 2-3 napo-
kat is ott töltött nála. Persze csak éjje-

lenként jöhetett ki a szobából, mégis
egy alkalommal elkövette a hibát, hogy
kora reggel, mikor már kezdett világos
lenni az idő, kijött a lakásból a szük-
séghelyre, mely az udvarban volt, a
konyhaajtótól kb. 20 lépésnyire. Az
egyik szomszéd, ki nagyon éber figye-
lemmel tartotta a Mártáék házát, hát
meglátta Sándort, hogy ott van. Mikor
megvirradt, a szomszéd jelentette a
község elöljárójának, hogy Borsos
Sándor ott van a szeretőjénél. Az elöl-
járóság rögtön összetoborozta a fegy-
verrel bíró vadászok és fináncokat,
egyben pedig sürgönyzött Jászberény-
be a kerületi kapitánysághoz és a ko-
misszáriushoz. Mikor a vadászok és
fináncok a házat körülvették, talán reg-
gel 8-9 óra lehetett. 9-10 óra között
pedig megérkezett az első komisszári-
us is 6-6 emberrel, és ostrom alá vették
a házat, először hogy meggyőződje-
nek, hogy valóban itt van-e Sándor.
Hát Márta és az anyja megmondta
nekik, tessék bejönni és megnézni. A
pandúrok be is mentek, megnézték a
szobát, kamrát és istállót, persze Sán-
dort ott nem találták, mert a padlásra
ment fel. Mikor lent sehol sem találták,
hát a padláson akartak szétnézni. A
padlásra a konyhából egy létrán lehe-
tett felmenni, tanakodtak, ki menjen fel
megnézni, hogy valóban ott van-e Sán-
dor, míg végre egy vállalkozott közü-
lük, a létrát felállítja, ezt Sándor mind
hallotta és éber figyelemmel kísérte a
kémény mellől pisztollyal a kezében.
De ennek a pandúrnak több esze volt
ám, mint néhány hónappal előbbi tár-
sának, ő mikor felért a padlás nyílásá-
hoz illetve ajtajához, levette a fejéről a
kalapját és a fegyvere végire tette, és
lassan úgy nyújtotta felfelé. Termé-
szetesen mikor Sándor a kalapot meg-
látta, rögtön lőtt, de az is természetes
volt aztán, hogy a pandúr megijedt, és
leesett a létráról a földre, mire társai
kiszaladtak, mert azt hitték, hogy tár-
suk halott, de bizony az nem volt ha-
lott, rögtön felugrott, és ő is kiszaladt a
konyhából. A konyhaajtót maga után
behúzta és kezdetét vette a ház ostrom-
lása, ami abból álott, hogy egész du.
5-6 óra tájig ostromolták a házat, az
ablakain lődöztek be, mindkét végén a
^értelkeket leszaggatták, hátul a falait
2-3 helyen kiásták, mind nem használt
semmit, Sándor nem adta meg magát,
voliak olyanok is, hogy azt ajánlották,

hogy fel kell gyújtani a házat, a tűz-
fecskendőt már oda is készítették. Du.
4-5 óra tájt már egy szakasz honvédhu-
szárt is mozgósítottak, és elindítottak
Kisér felé. Időközben az egész község
népe, férfi, nő és gyermek mind ott
volt, voltak ott ezren és ezren, úgy
körülvették emberfallal a házat, hogy
onnan semmiképp sem tudott volna
Sándor azon a vastag emberrétegen
keresztül menekülni. Mikor a vértelke-
ket a padlásról leszaggatták, Sándor
lejött a szobába, Mártája is ott volt
vele, az anyát Sándor még reggel ki-
küldötte, Mártát is küldte, de az nem
ment, azt mondta, nem bánja, ha meg-
hal is, ő nem megy ki. Egy alkalommal
aztán egyik finánc, ki sörétes puskával
lődözött, egy-két szem serétttel megse-
besítette Mártát úgy, hogy az egész
arcát elöntötte a vér, ez a délutáni
órákban történt. Sándor karjánál fogta
a menyecskét, és a konyha ajtaját ki-
nyitotta, és kieresztette azzal, hogy
eredj megmosdani, mert az arcod csu-
pa vér, azután szépen becsukta a kony-
ha ajtaját, mint volt.

zt az esetet magam is
láttam, mikor a sebe-
sült menyecske kijött,
Sárközi komisszárius
odament hozzá, valla-

tóra fogta, kérdezte tőle, hogy hány és
milyen fegyvere van Sándornak? Már-
ta megmondta, hogy nincs csak az az
egy hatlövetű fegyvere, illetve kis pisz-
tolya, persze ezt nem hitték el neki,
valamint azt sem, hogy töltése is csak
kettő van még, mert napközben egyet
kilőtt, ezt a két töltést illetve golyót
arra hagyta és szánta, ha valaki be-
megy hozzá, azt lelövi, az utolsóval
pedig magát lövi fejbe, mert élve nem
adja meg magát, azt mondta, de ezt a
szándékát vagyis elhatározását később
megváltoztatta. Nem lőtte főbe magát,
hanem megadta magát, az pedig a kö-
vetkezőképp történt: volt Kiséren vagy
talán az utódja most is ott van, egy
nagyságos Sztráda Béla úr, kinek a
háza illetve kis kastélyszerű úri lakása
szintén ott volt, hol a Borsos ház volt,
de a Borsos háznál 6-7 házzal befelé a
község központja felé, és az ellenkező
oldalán az utcának. Tehát Sztráda Béla
úr is ismerte jól a Borsosékat s így
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Sándort is, mert hiszen a szeme előtt
nőtt fel a fiú, csaknem naponta látta,
lehet, hogy talán Borsosék bejáratosak
is voltak a Sztráda-udvarba, elég az
hozzá, hogy mikor a harc folyt az
elfogatást illetőleg, a délutáni talán 4-5
óra között Sztráda Béla úr is eljött oda,
és egyszer odament közel az ablakhoz
is, bekiáltott: Sándor, itt vagy? És Sán-
dor megismerte a hangját, jelentkezett
illetve visszafelelt, hogy igenis itt va-
gyok. Sztráda úr aztán biztatta Sándort
a megadásra, de erre az első felhívásra
Sándor még azt felelte, hogy élve nem
adja meg magát, de Sztráda úr nem
adta fel a harcot, később talán egy
negyedórával ismét odament közel az
ablakhoz és beszélgetett vele, többek
között azt is mondta neki, hogy hiába-
való az ellenállásod, mert semmi kö-
rülmények között nem szabadulhatsz
meg, mert a ház oly vastag embertö-
meggel van körülfogva, hiszen az
egész község népe csaknem mind itt
van, de meg már egy szakasz honvéd-
huszár is útban van Kisér felé stb., stb.
De meg az életedért is kár lenne, ha
megsemmisítenéd magad, hiszen még
fiatal vagy és erős, egészséges, hát ha
kitöltőd a rád kiszabott büntetést, még
elélhetsz sokáig stb., stb. Ez hatott rá,
ezt az érvelést magáévá tette, és előbbi
szándékát megváltoztatta. Válaszolta
Sztráda Béla úrnak, tudja, nagyságos
úr! megadnám én magam, de attól
félek, hogy a komisszáriusok és pandú-
rok erősen megvernek, és én meg nem
védekezhetek ellenük, vagyis csúfot
űznek vagy tesznek velem stb., stb.
Erre Sztráda Béla úr mondta neki,
hogy attól ne félj, Sándor fiam, itt
vagyok én, neked itt nem szabad nem-
csak verést, hanem egy rossz szót sem
kapnod stb. Erre Sándor felelte, ha a
nagyságos úr jótáll érte, hogy nem
bántanak és csúfot nem űznek velem,
akkor megadom magam. Erre Sztráda
Béla úr azt mondta neki, hogy ő jótáll
érte, ez a párbeszéd olyan hangosan
történt, hogy a közelben levő egyének,
köztük én is, mind hallották. Mikor ezt
a szót kimondta Sándor, hogy megadja
magát, néhány pillanatig oly síri csend
lett az egész vonalon, hogy az emberek

még a lélegzetüket is visszatartották.
Ez tartott talán néhány pillanatig, és
egyszer nyílik a konyha ajtaja, és Sán-
dor ott állt előttünk a küszöbön, egy
igazán ritka szépen és minden hiba
nélkül fejlődött 26-27 éves fiatal, erős,
izmos, vállas, körülbelül 180 cm ma-
gas, szőke, rövid hajú, kis bajuszú,
szép tiszta fehér arcú, derült homlokú,
szabályos orrú és szájú fiatalember.

tt leírom a ruházatát is,
mely valóban hozzájá-
rult szépségének eme-
léséhez: egy hosszú és
bőszájú ing, mely igen

finom sifonból volt, az ingnek az ujja
lejjebb ért valamivel a térdnél, tehát
hosszabb volt a karjánál, az ingujjak a
válltól lefelé bővültek, a váll alatt szé-
pen finom ráncokba voltak szedve, az
alsórésze, illetve a széles szája körüli
rész szépen kislingelve, kihímezve
volt, és oly tiszta volt, mintha akkor
került volna ki a mosásból. Finom sö-
tétkék bársonymellény, acél vagy lehe-
tett talán ezüst pitykés gombbal. Az
alsótestén ugyanolyan kelméből, mint
az inge, igen bő, a deréktól lefelé fi-
nom ráncokba szedett - mely ráncok
lefelé bővültek, kissé szélesedtek -
lábravaló, vagyis gatya volt rajta, mely
gatya csaknem a bokájáig ért le, és kis
rojtban végződött. Vékony finom kor-
doványcsizma a lábán, és elég finom,
mérsékelt karimájú kiséri szokású pu-
hakalap egészítette ki ruházatát. Mikor
így megjelent és vigyázzállásban meg-
állt a konyhaajtó küszöbön, bámulatba
ejtette az őt néző közönséget, és leg-
több része az embereknek, különösen a
nők önkéntelenül kiáltották, hogy mi-
lyen kár ezért a ritka szép típusú embe-
rért, hogy rossz útra tért. Tehát mikor a
küszöbön ilyen festői szép, de már rég
divatját múlt ruhában megállt, fejét
jobbra és baka fordította, mintha kere-
sett volna valakit. Odakiált hozzá Sár-
közi komisszárius úr (ki az előtte levő
ház sarkán állott): mi van a kezedben,
Sándor fiam? Erre Sándor a jobb kezén
az ingujjat felfelé rázta, és a jobb kezé-
ben tartott kis Browning revolvert ma-
ga elé vagy 5-6 lépésre elhajította,
eldobta. Erre Sárközi azt kiáltotta még
neki, hát a másik kezedben mi van?
Erre Sándor ezt az ingujjat is felrázta a
karjára, s így tiszta üres felfelé tartott

karokkal előrelépett 5-6 lépést, mire
Sztráda Béla úr, ki legközelebb volt
hozzá, odament hozzá, és kezet fogott
vele, azt a dicsérő szót mondta neki,
derék ember vagy, fiam, Sándor. Erre
már Sárközi és a többi is odamentek, és
a komisszárius urak is kezet fogtak
vele, no meg az egész nézőközönség is
odament, mert mindenki akarta látni, s
boldog volt, ki láthatta. Ez a szép
fogadtatás talán 1-2 percig tartott, egy-
szer mondja Sárközi komisszárus úr -
Sándor fiam, tett össze a kezedet Mi-
nek, komisszárius úr? Elmegyek már
én úgyis. De mégis biztosabb lesz, ha a
kezed össze lesz láncolva. Hát testvér,
mondta Sándor; akkor egy pandúr rá-
tette a két kezére a láncos vasat, és
megindultak vele a községházára, hol
talán egy félórát töltött a Sándor, míg
az előfogatos befogta lovát, és 4 pan-
dúr kíséretében felültették a kocsira,
vitték Jászberénybe. A kocsija elé és
kocsijára a leányok és fiatalasszonyok
virágot szórtak, úgy búcsúztak tőle. A
katonaság ebből kifolyólag vizsgálatot
akart indítani, hogy egy rablógyilkos-
nak az útra és kocsijára virágot szórtak.
De aztán elhallgatott a hatóság, és Sán-
dort vitték vissza oda, honnan azelőtt
több mint egy évvel oly merészen meg-
szökött, vagyis a jászberényi börtönbe,
hol néhány hét ottléte után a királyi
törvényszék elé került, és elítélték 15
évi súlyos börtön, illetve fogságra, me-
lyet többé nem a jászberényi fogház-
ban, hanem az Eger városában lévő
fogdában kellett volna neki eltölteni,
hova az ítélete jogerőre emelkedése
után el is vitték. De a sors másképp
intézkedett felette, nem töltötte ki a 15
évet, mert alig 11/2 évet töltött az egri
fogházban, dacára erős szervezetének
tüdőgyulladás betegséget kapott és ab-
ba bele is halt, s így néhány évig tartó
szereplése végetért. Szeretője, Márta
Egerbe is utánament, s a börtönfelü-
gyelőnél szolgálatba állt azért, hogy
néha-néha láthassa a Sándort. Sándor
elhalása után férjhezment egy börtö-
nőrmesterhez, így ez is ottmaradt Eger-
ben, és járt ki néha a Sándor sírjához.
Ilyen szerető volt a Márta, hogy halála
után is közelében maradt Sándornak.


