
Borsos Sándor jászkiséri betyár históriája 
A Helytörténeti Gyűjteménynél dolgozó fiataloktól kérdeztem, hallottak-e már Borsos 

Sándorról, Jászkisér híres betyárjáról? A válaszuk: nem. E gondolat adta a számomra azt az 
ötletet, hogy névadónk Csete Balázs jegyzetei, az alapító és ma is élő idős szakköri tagjaim le-
írásai alapján, valamint a nyomtatásban megjelent, Békés István: Magyar ponyva 
(„PITAVAL", 1966-ban a Minerva könyvkiadó) alapján megírom a mai jászkiséri nemzedék 
számára Borsos Sándor, jászkiséri betyár hiteles történetét. 

A történelemből közismert a Habsburgok, elsősorban Mária Terézia (1740-1780) háborúi 
Nagy Frigyes porosz királlyal (1741-1748). A háborúhoz - mint mindig - sok pénz kellett s így 
az uralkodónőnek örömmel jutott tudomására, hogy a hármas kerület (Jászság-Nagykun-
ság-Kiskunság) önmegváltani óhajtja magát az I. Lipót császár által 1702-ben eladott Német 
Lovagrendtől. 1745. május 6-án adta ki Mária Terézia a diplomát, ami tartalmazta a jászkunok 
ősi privilégiumát, a Redemptiot. Hálából még a törökök által elpusztított Kiskunságból is 
adott területet nekik. így a jászkisériek a Kisújszállástól délre, Kiskunmajsa közelében lévő 
Pálospusztát kapták meg (1849-ben a szabadságharc bukása után Kecskemét vásárolta meg). 

A kiséri gazdák lábas jószágaikat, növendék lovaikat, szarvasmarháikat, juhaikat április 
24-től, Szent György napjától szeptember 29-ig, Szent Mihály napjáig ide hajtották le legelte-
tésre. Az oda-visszahajtás 2-3 napot vett igénybe. A nyári őrzésre a gazdák csikóst, pásztort és 
juhászt választottak, akik bizonyos bérért vállalták ezt a munkát . Az állattartó gazdák maguk 
közül „pusztabírót" választottak, akinek kötelessége volt a pásztorok ellenőrzése, az idegen ál-
latok távoltartása a kisériek legelőjétől. 

így kerül sor Borsos Sándor édesapjára is a pusztabíróság. Pontos születési évét nem talál-
tam az anyakönyvben, de a fiáét már igen. A jászkiséri református Egyház anyakönyvében ez 
található: ifj. Borsos Sándor született 1849. február hó 23-án, édesanyja Luktor Mária, kereszt-
szülei: Márton Ádám és neje Varga Teréz, mindannyian jó módú kiséri gazdák. Az idős Bor-
sos Sándor különösen nagy tiszteletnek örvendett a községben, a község jó módú gazdái, sőt 
a földbirtokosok is a baráti köréhez tartoztak. 

Pálospusztára - amikor pusztabíró lett - az idős Borsos Sándor a fiát, az ifjú Sándort is ma-
gával vitte. A serdülőkorban lévő Sándor az édesapjával együtt barátságot kötött a környéken 
élő olyan emberekkel, akik lopásból éltek, a pusztákon legeltetett, illetve ellopott állatokból 
éltek, magyarul betyárkodtak, ahogyan ebben az időben az ilyen embereket nevezték. Apa-fia 
mindketten megkedvelték ezt az életmódot, amikorra az ifjú Sándor fiú legénnyé serdült, lo-
pás lett a család mestersége. A feljegyzések alapján igen szép daliás fiatalember lett a Sándor 
fiúból: kb. 180 cm magas, vállas, karcsú, erős, szőke fiatalember, aki után szinte futottak a fia-
tal kiséri leányok és a menyecskék. Sándor talán ezért nem nősült meg sohasem, ám szerelme 
volt, de erről később. 

1869-ben besorozták katonának mint a többi jász gyereket, őt is a Habsburgok törvényei 
alapján idegen földre, Lengyelországba vitték katonának. Édesapja addig járt utána, míg né-
hány hónapi katonáskodás után leszerelték, sőt törölték is a nevét a katonakötelesek sorából. 
Alapító tagjaink elmondásai szerint az ekkor már Jászkiséren élő földbirtokos Hegedűs csa-
ládnak a tagja - Hegedűs Zsigmond - , aki a hármas jászkun kerület főkapitánya és igen tekin-
télyes ember, barátságban volt Borsos Sándor édesapjával. Állítólag e barátság eredménye 
volt, hogy az ifjú Sándort felmentették és törölték a katonai nyilvántartásból. 

Ezek után kezdődött el az ifjú Sándor betyár élete, amiről a szakkör alapító tagjai is igen so-
kat meséltek, sőt Csete Balázs is 1956-ban feljegyzett néhány esetet az élő kútfők alapján Sán-
dor betyár tetteiről. Most ebből említek meg egy néhány esetet. 

Borsos Sándor vidáman ügetett kesely lábú lován a „Császár-útján" Heves felé. (Ezen az 
úton haladtak a törökök Jászkisérről Jásziványon át Heves felé Eger várába.) Ügetése közben 
azon gondolkodott, hogy miért is lett ő jó módú szülők létére betyár?!... Hisz ebben az idő-
ben, de még később is a betyárokra, börtön és akasztófa várt. De hát elindultam a lejtőn, most 
már nincs megállás!... - gondolta ismét magában Sándor. A nyavalyás betegség is kínoz, ami 
előbb utóbb úgyis végezne velem, így hát e kis időre már maradok betyár! Legalább örökre 
emlegetni fognak, elsősorban a földijeim, a jászkisériek... 
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Ügetése közben egyszer csak hallotta, hogy a távolból kocsi közeledik. Ilyen kocsizörgése 
csak a „Tótországból" jövő kocsiknak van. Feltevésében nem is csalódott, mert már látta is a 
kocsival közeledő, széles kalapú tót atyafit... A „Jász vásárra" közeledik biztosan - gondolta 
Sándor. . . , de mik lehetnek a szekéren?!... S már előtte is volt a tót kocsijával, mire Sándor így 
szólítja meg: „Hogy akarja Bátyám?! - „Vásárra menni" volt a válasz. „Oszt mit a visz a vásár-
ra? - Fazekakat, cserébe élelemért... Nagyot kiált erre Sándor: állj! A tót megszeppenve enge-
delmeskedik neki. „Szállj le a bakról, aztán mutass egy kicsit azokból a fazekakból!!... Vágjál 
földhöz egy fazekat!" 

A tót megijedve ugyan, de tovább indult. Erre Sándor dühösen így kiáltott rá: „Ne rontsd el 
a kedvemet, hé! Tedd amit mondtam, mert azonnal keresztül lőlek! Tudd meg, én vagyok Bor-
sos Sándor a híres betyár!" „Szegény tót vagyok, te csak nevetni, de én csak sírni, mert így 
nem tudok hazavinni az én éhes családomnak, sok kis porontyomnak" Sándor erre még job-
ban kacagott és ezt mondta: „Most már ne csak ezt az egyet, hanem minden fazekadat vágjál 
földhöz!" „Te csak nevetni, uram, de engem tönkretenni, mondta síró hangon a tót lehajtott 
fejjel, a kacagó, rátarti betyár előtt!" 

Borsos Sándor leugrott a lováról hamiskásan mosolyogva, megveregette a tót vállát és így 
szólt: „No, ne búsuljon bátyám, megfizetem az árát! Itt van a fazekak ára" - és egy köteg ban-
kót csúsztatott a remegő tót zsebébe, ezután lovára pattanva elvágtatott. A daliás betyár alakja 
hamar eltűnt az éjszakába, a tót pedig kocsijára ülve, a lovait megfordította és elindult hazafe-
lé. Közben elkezdte számolni a Sándor betyártól kapott pénzét, ami bizony duplája volt az 
edények árának. „Jó vásárnak lenni", sikított egyet a tót! Boldogan indult hazafelé. „Nagyon 
jó, derék ifjú, jószívű betyárnak lenni „ - mondogatta boldogan magában. „Nekije még egy-
szer földhöz vágnám a fazekaimat!"... 

Hát ilyen jó szívű betyár volt Borsos Sándor! Csak a gazdagokat bántotta, rabolta ki, amint 
azt a következő történet is bizonyítja. Egy másik alkalommal egy Hevesre igyekvő papot állí-
tott meg. A két lovát, kocsiját elrabolta, de már nem egyedül, mert itt már segítői voltak álar-
cot viselve. Két jó barátja, akikkel Pálospusztán szövetkezett a lopásra. A lovakat a kocsival 
együtt aztán az apja tanyájára vitték, ahol már egy előre elkészített verem volt. A teteje a föld-
del egyenlő volt, gyepesítve, egy csapóajtó rajta, amit befedtek kukoricaszárral. Nagyon jól el 
volt készítve, hogy idegen ember ezt fel ne tudja fedezni. Még több rablás is terhelte Borsos 
Sándort, de most már családját is, hisz a rejtekhellyel ők is bűntársak voltak, sőt többször apja 
is részt vett a rablásban. A községben azonban senki sem gyanakodott a köztiszteletben álló, 
jó módú Borsos Sándorra. Van azonban egy nagyon jó közmondás: „Addig jár a korsó a kútra, 
amíg el nem törik!" Hát ez lett a betyár Sándornak és a szüleinek is a sorsa. 

A Borsos családhoz közel lakott egy idős úriasszony, kit Nemes Györgyné - ma is élő ara-
nyos szakköri tagunk - a szülei elmondása alapján név szerint említett: Lepsényinének hív-
ták. Szép kis kúria volt a lakásuk, nagy fákkal, szép bokrokkal díszített nagy udvarral. Cseléd-
je is volt az úri asszonynak. Régi kiséri szokás szerint a cselédek, a béres és parasztlegények az 
istállóban esténként összejöttek és ott kártyáztak, beszélgettek stb. Ezen szórakozásokon sok-
szor ott volt az ifjú Borsos Sándor is. Néha-néha az idős úriasszony is lement hozzájuk az is-
tállóba, elszórakozott velük, mivel a lakásában csak egy idős nő volt a cselédje. Az idős úri 
asszony családi kapcsolatban állt a Borsos családdal, sőt az ifjú csinos Sándornak szinte máso-
dik otthona volt a nő lakása. Egy alkalommal a Sándor szeme előtt számolta meg a pénzét, 
ami több volt 4000 forintnál. Sándor és a családja szemet vetett a pénzre. Sándor ismét elment 
Pálospusztára a két barátjához, kik Sándor szavára el is jöttek Kisérre, hogy a pénzt megsze-
rezzék. A két barát 1-2 napig ismerkedett a térképpel, majd a harmadik nap éjszakáján, ami-
kor jó sötét volt, Sándor elvezette a lakáshoz a két jó barátot, megmutatta nekik az idős úri nő 
szobáját. Könnyen kinyitották az ajtót, a zajra azonban az idős asszony felébredt, de ők azon-
nal torkon ragadták és megfojtották. A pénzt magukhoz véve az idős cselédre pedig ráparan-
csoltak: „Reggelig ki ne merjen jönni, mert azonnal agyonütik." A szegény cseléd reggelig 
meg sem mert mozdulni. Csak virradatkor mert bemenni az úrnőjéhez. Megdöbbenten látta, 
hogy az úrnője halott. Rögtön riasztotta a cselédet, majd jelentették a községházára a szomorú 
eseményt. Ezek után azonnal megjelentek a hivatalos szervek és elkezdődött a nyomozás. 

A község vezető jegyzője jelentette Jászberénybe a történteket, ahol azonnal intézkedtek is, 
a kapitányság pandúrjai megkezdték a gyilkosok kézrekerítését. A pandúrok megszállták a 
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környező községeket, s így találkoztak a gyilkosság utáni negyedik nap éjszakáján a két isme-
retlen férfival, akiket megállítottak, majd kérdőre vonták őket: „Hová igyekeznek az éjszaka 
folyamán?" A két férfi bátor volt a gyilkosságban, de gyávák voltak a pandúrok kérdéseinek 
válaszában. Össze-vissza beszéltek, nem tudták magukat igazolni, így a pandúrok bekísérték 
őket Jászkisérre. A másnapi kihallgatáskor aztán a sok kérdezés után bevallották tetteiket. 
Lám ilyen az élet! Ha a gyilkosság után azonnal elmennek a zsákmánnyal együtt a Bácskába, 
nem fogják el őket a pandúrok, ő k azonban a pénz megszerzése után a rejtett részre mentek, a 
Borsos tanyára, s mulattak Sándorékkal együtt. A harmadik nap után éjszaka aztán illuminált 
állapotban indultak el és így találkoztak a pandúrokkal. 

A vallomásaik után azonnal Jászberénybe vitték őket, ahol a kerületi törvényszék előtt 
mindent bevallottak. így vallották be azt is, hogy az ifjú Borsos Sándor hívta őket Jászkisérre 
és Borsos Sándor mutatta meg nekik a Lepsényiné házát, a kertet, a lakás bejáratát, mindent. 

A Borsos családnak sok barátja volt, így többen értesítették őket a történtekről. Ezzel a hír-
rel kezdődött el a fiatal Borsos Sándor bujdosása, az igazi betyár élete. Nem tartózkodhatott 
többé az atyai házban, hanem csak a tanyán. Itt éjjel-nappal figyelte a pandúrokat, hogy mikor 
mennek érte, mert a törvényszéki bíró azonnal kiadta részére az elfogató parancsot. Termé-
szetesen kihallgatták az édesapját, édesanyját, sőt benn is tartották őket. Ezt megtudva Sán-
dor önként jelentkezett a bíróságon, de akkorra eltelt közel egy hónap. 

A tárgyaláson aztán kiderültek Sándor előző cselekedetei is: kihallgatták a tótot, a papot, 
aki fel is ismerte Sándort. A bíróság a két bácskait 15-15 évre ítélte el, Sándor pedig a felbujtá-
sért, valamint az előző rablásaiért 5 év szigorú börtön ítéletet kapott. Az édesapja, édesanyja, 
mint bűntársak 2,5 évi börtönbüntetést kaptak. Valamennyien a jászberényi fogdába kerültek. 
A leírások alapján ez 1875-ben történt. 

Sándor nem a szüleivel került egy cellába, hanem a két bácskai barátjával. Már több hónap-
ja börtönben ültek, de Sándor - aki megszokta a szabad életet - mindig azon törte a fejét, ho-
gyan szabadulhatna ki innen?!... 

Már előzőleg is említettem, hogy a daliás, szép alakjáért, magas termetéért rajongtak érte a 
kiséri lányok, de elsősorban a menyecskék. Sándor a sok rajongója közül azonban csak egyet 
szeretett igazán: a jó és előkelő szülők lányát, Tóth Mártát. Márta is nagyon szerette őt, és 
gyakran meglátogatta Sándort a börtönben. A csinos fehérnép hatással volt a börtönőrökre is, 
így azok sokáig, sokszor a megengedett időn túl is engedték Sándorral beszélni. Egyik beszél-
getés alkalmával - amikor a börtönőr távolabb volt tőlük - Sándor azt kérte Mártától, hogy ha 
legközelebb jön, a f inom kalácsába helyezzen el egy jó reszelőt. Márta ezt meg is tette, Sándor 
pedig munkához látott. Elkezdte a saját és társai lábán lévő, valamint a kezén lévő vasakat le-
reszelni. A reszelések után kioktatta a társait a szökési cselekvésre. Augusztus hónapra - ami-
kor már magasak voltak a kukoricák - tervezték a szökést. 

A börtönfelügyelő a nagy bűnt elkövető rabok celláját munkája befejezése előtt mindennap 
ellenőrizte. Ez a késő esti órákban, úgy 6-7 óra körül történt. Természetesen fegyőr kíséreté-
ben végezte az ellenőrzést. Jól megnézte a falakat, az ablakokat, van-e rajtuk valami rendelle-
nesség?!... Sándor azonban más, ennél okosabb tervet készített a szökésre. A felügyelő belé-
pésekor vigyázban álltak: a cella közepén a két bácskai, míg Sándor az ajtóban. A vasak ekkor 
íe voltak reszelve, csak színleg volt a testükön. A belépő őrt Sándor a földhöz vágta, a fegyvert 
kivette a kezéből, míg az egyik bácskai feladata volt a felügyelőt a cella hátsó részébe lökni, 
míg a másiknak a felügyelőt és a börtönőrt a cellába zárni. 

„Fortuna fortes adiuvat!" mondja a latin közmondás: „A szerencse segíti a bátrakat!" 
Sándoréknak is szerencséjük volt, mert egy olyan hosszú létra volt a folyosón, ami a börtön fa-
láig is felért. Ezen erős létrával a kaput eltorlaszolva felugrottak a börtön falára, majd Sándor 
onnan az utcára. A két bácskainak nem volt ilyen szerencséje, ők a kertbe ugrottak, de a riasz-
tás után a többi börtönőr elfogta őket. Sándor viszont ezalatt egérutat nyert. Szerencsésen ki-
ért a városból s bevetette magát a kukoricásba. 

Kétségbeesésében a felügyelő még egy szakasz huszár segítségét is kérte Sándor elfogásá-
ra, aki ekkor már a kukoricásból figyelte az őt kereső őröket és huszárokat. A sötétedés után 
elindult Jászkisér felé, amikor is találkozott egy juhásszal. Ennek ruháját elvette, a börtöni ru-
hát pedig eldugta. A reggeli órákban - gyors lábaival - már Kiséren volt, természetesen a sze-
retőjéhez, Mártához menekült. Itt azonban csak néhány napig tartózkodott. Márta szép ru-
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hákba öltöztette, Sándor pedig újra folytatta a betyáréletet. A sok jó barát mindig figyelmez-
tette, hogy hol és merre keresik a pandúrok. Sándor pedig mindig az ellenkező irányba ment, 
így hiába keresték a pandúrok. 

Sajnos, a magyar emberre jellemző, hogy sohasem tart össze, ezért mondta a hagyomány 
szerint Nagy Lajos az Anjou-ház királya (1342-1382): „Verje meg az Isten a magyart , mert az 
soha össze nem tart!" Milyen nagy igazság ez sajnos ma is. Sándorral is ez történt. Az irigy, 
barátjának hitt egyén jelentette a pandúroknak, hogy Sándor a Hegedűs tanyán van, ahol a 
gazda csinos leányai bujtatják. Az éppen Jászkiséren lévő pandúrok azonnal a tanyára men-
tek Sándor elfogására. 

Sándornak csupán egy pisztolya volt, s amikor az egyik pandúr bedugta a fejét az ablakon, 
Sándor azonnal lelőtte. A pandúr társai így tudták meg, hogy tényleg a Hegedűs tanyán van 
Sándor. Az öt árvát hátrahagyott, lelőtt pandúr t a társai óvatosan elhúzták az ablaktól, majd 
Jászkisérre vitték. Csak erre várt Sándor! Látva a pandúrok elvonulását, kilökte a lakás ajta-
ját, a tanya mellett lévő egyik lóra pattant és a pandúrokkal ellenkező irányba elvágtatott. Hi-
ába lőttek után a pandúrok, Sándor elmenekült. A pandúrok ezután már csak a társuk Jászbe-
rénybe vitelével voltak elfoglalva, hogy méltó temetésben részesítsék. Ezen eset óta lett aztán 
Sándorból félelmetes betyár, akitől most már a pandúrok is rettegtek, hasonlóan a környék 
községeinek lakói is. 

Sándor hol itt, hol ott bukkant fel. De semmi lopást, semmi rablást nem jelentettek a pan-
dúroknak. Sándor pedig Márta szeretőjével járta a környéket: egyik tanyáról, csárdából a má-
sikba. Állítólag Tíszaroff környékén járt a szeretőjével, amikor egy ember felismerte és jelen-
tette, hogy Sándor a közeli tanyán tartózkodik, mégpedig a szeretőjével, Mártával. Jött is 
gyorsan hét pandúr a tanyára, de ekkorra Sándornak és Mártának se híre, se hamva, pedig 
nem is messzire, csak a „Búzamező" kocsmába mentek. Mentek is az újabb hírre utána a pan-
dúrok, de elfogni mégsem merték, hanem visszatértek állomáshelyükre, Kunhegyesre. 

Márta közben hazament Jászkisérre, hogy ruhákat cseréljen. Erre Sándor is utána ment 
Jászkisérre, de csak éjjel látogatta meg a szeretőjét. Kora hajnalkor Sándor kiment az illem-
helyre, s ez lett a veszte. Az irigy szomszéd állandóan figyelte a Márta lakását, s Sándort látva 
azonnal intézkedett is. Futva ment a községházára, ahol jelentette, hogy itt van Sándor a sze-
retőjénél, Mártánál. Ezek után az elöljáróság is azonnal intézkedett. Először a községben fegy-
verrel rendelkező vadászokat mozgósította, majd Jászberényből kérte a pandúrok segítségét. 

Délelőtt 10 óra lehetett, amikor a pandúrok a vadászokkal együtt a lakáshoz mentek. - Hol 
van Sándor? - kérdezték Mártától és édesanyjától? Keressék meg! - volt a válasz. Nem talál-
ták már Sándort, mert az már a padláson volt. A pandúrok is tanultak a Hegedűs tanyán tör-
téntekből. A padlásra menő pandúr sapkáját a fegyverére tette és úgy nyitotta fel a padlást. A 
sapkát látva, Sándor azonnal lőtt, s így elárulta, hogy tényleg a padláson van. 

A pandúrok ijedten futottak ki a házból, de amikor látták, hogy él a padlásra menő társuk, 
körülvették a házat s megkezdődött a ház ostroma. Hiába lövöldözték körül a házat, Sándor 
nem adta meg magát. A sok lövöldözést hallva, a község apraja-nagyja odacsődült a házhoz. 
A kíváncsiság szinte minden élő jászkisérit odavonzott. Sándor látva a nagy erőt - a közben 
megérkezett huszárokat is - lejött a padlásról. Márta édesanyját elküldte, majd Mártát is kér-
te, hogy menjen el, de a hű szerető ezt mondta: „Ha meghalok, akkor sem hagylak el!" Egy lö-
vés érte Mártát, ezután kérte, hogy menjen orvoshoz, majd kiengedte Mártát az ajtón és újra 
magára zárta az ajtót. 

Mártát a pandúrok parancsnoka elkezdte faggatni: „Hány és milyen fegyverei vannak Sán-
dornak?" Márta válaszát, hogy csak egy hatlövetű fegyvere van, senki sem hitte el. Közben 
Sándor eltökélte, hogy élve nem adja meg magát. Ha valaki belép, lelövi, míg az utolsó golyót 
magának hagyja. „Ember tervez, Isten végez" - mondja ismét a bölcs közmondás. Itt is ez tör-
tént. Az 1848-1849-es szabadságharc történetéből ismerős a Sztráda család neve. Sztráda Edu-
árd volt, aki saját költségén 200 mázsa gabonát vitt Pestre Kossuth seregeinek az élelmezésére. 
Nem messze volt a lakásuk Borsos Sándor szülei lakásától. A Sztráda család legifjabb tagja, 
Béla jól ismerte Sándort, hisz gyermekkora óta barátja is volt, s a Sztráda család baráti kapcso-
latban is állt a Borsos családdal. Sztráda Béla kérte, adja meg magát, de kérését Sándor elutasí-
totta. Végül a sok kérés után - bízva barátja szavában - mégis megadta magát. 
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Sándor kinyitotta az ajtót, és mindenki előtt ott állt - síri csendben - a valóban igen szép, fi-
atal, erős, izmos kb. 180 cm magas, szőke, szeretetre való ember! Finom, szép tiszta ruha volt 
rajta: ezüst-pitykés gombbal a mellény, bokáig érő, ráncolt bő gatya, nagyon finom csizma a 
lábán, kis karimájú puha kalap a fején. Sándor látványa ámulatban ejtett mindenkit, főleg a 
nők ajkáról hallatszott a kiáltás: „De kár ezért a szép emberért, hogy betyár lett belőle!" Az aj-
tón kijőve, Sztráda Béla kezet fogott vele és azt mondta neki: „Derék ember vagy fiam, Sán-
dor!" 

Csak ezek után mertek odamenni a pandúrok, akik szintén kezet fogtak vele - becsülve bá-
torságát - , majd odatódult az egész község, mert mindenki látni akarta Borsos Sándort, a híres 
betyárt! Sárközi pandúrparancsnok szavára Sándor összetette a kezét, s rátette a kezére a lán-
cos vasat. A pandúrok először a községházára vitték, majd onnan négy pandúr kíséretében 
Jászberénybe. A kiséri leányok és fiatal, csinos menyecskék - alapító tagjaink elmondása 
szerint - virágot szórtak a kocsi elé. így vettek búcsút a híres kiséri betyártól, Borsos Sándor-
tól. 

A jászberényi börtönben azonban nem sokáig volt. Néhány hét után a királyi törvényszék 
15 évi súlyos börtönfogságra ítélte, amit Egerben, a megyeháza börtönében kellett volna letöl-
teni. Alig másfél évi börtönfogsága után, erős szervezete ellenére súlyos, kétoldali tüdőgyul-
ladást kapott, s bele is halt a betegségbe. 

Márta szeretője azonban Egerbe is követte. Itt a börtönfelügyelő szolgálója lett, hogy né-
ha-néha láthassa örök szerelmét, Sándort. Sándor halála és a gyász letelte után is Egerben ma-
radt, sőt egy börtönőrhöz ment feleségül. így továbbra is, élete végéig Egerben maradt . Alka-
lomadtán kijárt Sándor sírjához, ahová mindig elhelyezte örök szerelme virágait. Ilyen szere-
tő volt a szépséges Tóth Márta, a hűség példája minden nő számára. 

Befejezésül Csete Balázs által lejegyzett „Strófák Borsos Sándorról" című verssel zárom e 
munkát, amit 1952-ben írt le először L. Szabó Sándorné 88 éves asszonytól, aki 1953-ban halt 
meg. Másodszor ugyanezt a szöveget mondta el neki 1954-ben özvegy Silye Ferencné Barna 
Erzsébet 57 éves asszony, sőt Erzsike néni még a dallamát is tudta a strófának! 

Borsos Sándor híres fattyú 
Nem ijed meg a hadnagyiul 
Mert ha attu' megijedne, 
Betyár fattyú sem lehetne. 

Borsos Sándor híres betyár, 
Hol hintóba', hol gyalog jár. 
Negyven pandúr kerülgeti, 
őkelme mind kineveti. 

Borsos Sándor kis pejlova 
jaj, de sokat fut hiába. 
Hogyha arra hadnagy ülne, 
Sok szegény legény rab lenne. 

Borsos Sándor híres betyár, 
Keselylábú paripán jár. 
Keselylábú paripája, 
Tóth Mártuska ragadta meg. 

Kutatásaim, Csete Balázs névadónk, valamint az irodalmakban közöltek alapján igyekez-
tem hitelesen megírni Borsos Sándor, jászkiséri betyár történetét. Közvetlen rokonainak a ka-
puját sikerült megmenteni az utókor számára. Helytörténeti Gyűjteményünk udvarán látható 
ma is, képviselve a jász nép csodálatos népművészeti alkotásait. 

Győri János 
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