
Háry János bajtársai
V e r b u n k o s é s o b s i t o s t ö r t é n e t e k a N a g y k u n s á g b ó l

A verbunkosok és obsitosok történetei néphagyományunk legíiatalabb cso-
portja. Az utóbbi két évszázadban hívta életre a heje-hujás verbunkos vitézek
országjárása és az évtizedes sóvárgás után messze idegenből hazatérő kiszolgált
katonák határtalan mesélő kedve.

A nagyotmondó vitézi históriák telve vannak a népi világnézet fényében és
bölcs derűjében érlelődött legnemesebb magyar ízekkel. Szövedékükben sokszor
pogánykori hitvilágunk emlékei és ősi mondatöredékek lappanganak. Természete-
sen, legtöbb bennük a mese-elem. Életük is a mese életéhez hasonló. Ezeket is szó-
hagyományozás útján, prózai, kötetlen formában örökölte az utókor. Egyéni vonás
sincs bennük több. mint a népmesékben. A hőstettek, vakmerő kalandok, amikkel
az obsitos itthon eldicsekedett, a kaszárnya közös, sarzsiról regrutára szálltában
egyre tökéletesedő találmányai, szellemi termékei lehettek inkább, mint saját fan-
táziája szüleményei. S ahogyan e motívumokat históriává kerekítette, összefüggő
sorozattá fűzte, nem ítélhetjük egyénibb cselekedetnek a mesemondó ügyeskedé-
seméi. Reánk maradt állapotukban pedig, annyi bizonyosra vehető változtatás, variá-
lás után ezek a históriák éppenséggel nem eíső elmondójukat (a hősüket) jellemzik
többé. Teljes mértékben a közösség tulajdonai már. — De van a népmesével egyéb
érdekes összefüggésük is: a mesebeli világ a népi képzeletben immáron elvesztett
hitelét általuk visszahadakozta még egyszer, legalább némileg és utoljára. Mert a
mesét ki hitte már, ki bízott a mese valaha élő valóságnak hitt fantisztikus alak-
jaiban! Ám ezeket a históriákat tűnődve hallgatták. Ha némelyekben az elrugasz-
kodott képtelenségek ébresztettek is gyanakvást, ennek summája éppen csak annyi
volt, hogy pl. Cseppentő István, Dúló Nagy Imre, vagy más dbsitos, akivel a pusz-
tán szomszédos volt a karámuk, vagy akivel egy dűlőben szántottak-vetettek, együtt is
komáztak legénykorukban, vajon véghez vihetett-é ilyen karakán tettet, vajon
viar,kodhatott-é sárkánnyal, meghághatta-é Taljánország égbenyúló hegyeit? . . . De
ebből a kételkedésből is sok szertefoszlott arra a gondolatra, hogy az Óperenciák
messzesége, az idegen fordított világ, a komisz élet kiből mit csiholhat elő — ki tud-
hatná azt!.. . Háry János beszédére is csak a furfangos diák prüsszentett rá.

A néprajz éppen csak tudomásul vette e hagyománycsoport létezését, de fog-
lalkozni mindezideig nem foglalkozott vele.

E históriák feljegyzésének, gyűjtésének jobb alkalmai, lehetőségei'persze már
elmúltak, már csak az idő-gereblyélte tarlón szedegethetünk. Időben, és szerencsére
egyébként is, messze eltávolodtunk attól a kortól, amely ezeket formálta, és életben
tartotta. A falu elbeszélgető obsitosai rég porladoznak. azok is elmentek, akik dis-
kuráltak még utolsó hírmondóikkal. Nem akad, aki felemlegesse őket.

E históriák átszármaztatására ennek előtte is gyérebben adódott alkalom,
bizonyos személyes kapcsolatok, emlékezések kellettek hozzá, meghittebb légkör.
Mesemondás során nem kerültek elő. Miként egy 84 esztendős adatközlőm mondta:
„Nem mese ez. Legénykoromban hallottam a vén Szabó Imre bátyámtól, aki ökör-
csordás volt. Vele történt". Az utódok, akik már mesének kezdték tekinteni, egyre
csekélyebb részt őriztek meg belőle.

Az általam lejegyzett, alább közölt hagyományokat mintegy két évtizeddel
ezelőtt szedtem össze. Ma már hiába keresném ezeket, nem találnám meg. Mielőtt
rajok térnénk, tekintsük át röviden azt is, hogyan él a kunsági és környékbeli nép
emlékezetében a verbunkosok, obsitosok kora.

I.

Rákóczi-féle kurucfeikelés leverésétől egészen a múlt század közepéig kötél-
lel fogdosták a katonának való legényeket. Közben ugyan voltak idők, amikor soroz-
tak, majd verbuváltak is, de ha így nem értek el eredményt, megint csak kötél
után nyúltak. Osváth Pál, az utolsó híres sárréti (bihari) csendbiztos írja pandúrkora
emlékeiről szóló könyvében: „Vitték katonának külországba a jobbágy fiúkat, akik
onnan csak mint bénák, vagy öregek kerültek haza. A fogdosás az országban min-
denütt egy időben hajtatott végre. A fogdosók a községi elöljárók voltak, akik mint-
hogy a nemesi kúriákon lakó cselédekhez nem nyúlhattak, a vagyonosokat pedig
kímélték, így a rajok vetett véradót néhol a szegényebb osztályból fogták össze".
Ugyanezt kesergi a népdal is:



Már minálunk verbuválnak hotellel,
Elviszik a szegény legényt erővel,
A gazdagnak öt-hat fia, nem bántják,
A szegénynek, ha egy van is, elrántják.
Mert a, gazdag győzi pénzzel, bankóval, .
A szegény csak siralommal, jajszóval...

De ha csak szerét ejthette, a szegény is segített magán. Bajom „mezőváros"
1837. évi jegyzőkönyvéből olvashatjuk: „Csák Sámuelt az IS3I. esztendőben akkori
nagybajomi elöljárók azért adták katonának, mert a 'katonafogásra kitűzött estvén
ő a városházához feljővén, a bíróik beállando 'kötelességét észre vette s bár őtet a
főbíró a városházánál letartóztatta, onnan elszökött s a vélekedése szerint katoná-
nmk fogandó legényekhez hírt adott s adatott, kik (köziU \az elöljárók egyet sem kap-
hatván meg, ... Csák Sámuelt azért fogatták el, mert a parancsolt számú rekrutá-
iícait ki nem állíthatták". Ugyanekkor Szerepen is hasonló eset történt. A nótárius
bejegyezte a protokollumba, hogy „valamely személy, ki légyen?, nem tudható,
neszét vevén a katonafogásnaík, az olyan legényeket e hírrel fetitveré s őket az elöl-
járók meg nem találhatták".

Később se álltak kötélnek a legények. Hiába, nem szerették! Váltig kínálgat-
ták pedig nekik. A világosi fegyverletétel után osztrák vasasok és zsandárok még
sűrűbben járták vele a falvakat, hazatérő honvédek után kutatva, fitetve. Akiket
elcsíphettek, azokat besorozták az osztrák császári hadseregbe, s kötélre fűzve (ne-
hogy elszökjenek) hajtották őket külországba, távoli tartományokba. Bódi Mihály
honvéd huszár-gyerek elfogásáról maradt is fenn egy töredékes ballada:

Éjszaka van, ragyognak a csillagok,
Édesanyám, ne bánkódjék, itt vagyok!

Bódi Mihály, nem, l/átott-é valaki?
Kutya zsandár a honvédet keresi!

Világostól eddig rázott a nyereg,
Édesanyám, egy kicsit leheverek,

Bódi Mihály, ne feküdj az ágyadba,
Mert nem itthon vagy az apád házába.

Édesanyám, lecsatolom a kardom,
A csákómmal a fogasra akasztom.

Bódi Mihály, ne fordulj a fái felé,
Kilenc zsandár most áMott a ház elé!

„Bizony ráhúzták Bódi Mifoályra az osztrák mundért, csizma helyett a bakan-
csot! Foszlós kenyéren élhetett volna, oda meg cihákat rágott. Mért nem hallgatott
a jószóra, szegény..." — teszik utána, már csak így prózában.

A „messze távolból" küldözgették néha-néha búsongó soraikat. Mészáros
Sándor Churfürst von Hessen Capel 8-ik Huszárezredben közvitéz egyik levelét a
karcagi Nagykun Múzeum őrzi2. A feleségének küldte Bécsből 1855-ben, s első olda-
lán ékes ábrázolás látható: szomorúfűzíával beárnyékolt emlékoszlop előtt egy
huszár áll lovával. Erről írja: „Vevém emlék Okáért ezt a rajzot, -melyből láthatod
ezredünk öltönyét s kinézését s egyszersmind valamikor reá tekintesz, legalább egy-
egy gondolatot vetsz szegény tőled elszakasztott férjed után s hogy téged ezen emlék
oszlop a hűség szentségére szüntelen emlékeztessen". Azt is meghagyta a feleségé-
nek, hogy ezt a képet ne a dohos láda fenekén őrizze, hanem tegye rámába és füg-
gessze a falra.

A harminckéttornyú Majlandban, Stíriaiban, Brünnben. Grácban meg hol
szolgáltak azidőt a magyar fiúk. Nem jószántukból, látjuk. Győrffy István írja a
Nagykunsági Krónikában, a túrkevei öregek szájavallása után, hogy „mivel nem
nagyon siettek a legények a verbunkos markába belecsapni, a város 300 forint
„ösztöndíjat'' helyezett kilátásba annak, aki hajlandó volt 12 esztendőre' a fényes
mundért felvenni"3.

A bajomi öregek pedig arról tudnak, hogy valamikor a 48-as szabadságharc
utáni esztendőkben egy híres táncos, de nagy korhely Sárkány Laci nevű fattyúval
próbálta lépre csalatni a legényeket a katonaszedő deputáció, meg a véradó gond-
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iában tüsténkedő elöljáróság. Megcsörgették előtte a tele bugyellárist, hogy tartson
..toporzót". Gyönyörű szépen felöltöztették paszományba, sarkantyús, fényes csiz-
mába, osztán kiugratták a piactérre. Járta is az a bandaszóra, meg kell adni! . . .
Bámulta mindenki, apraja, nagyja. Megnézték a legények is. helybe is hagyták, hogy
tafearcsan szedi-veszi a lábát, de azután bizony eloddalogtak a közeléből, ölelgette
volna pedig őket. hivácskolva szép szóval: Igy-úgy, kedves komám!... Mire megint
csak a kötélre került a sor, írmagjok sem maradt a legényeknek, úgy elpárologtak
a placcról. akár a kámfor! Bíró uram erősen vakarta a füle tövét, a deputáció se
úgy festett, mintha fizető kedvében volna. Az lett a vége, hogy Laci legényt őt
magát vitték el.

De a bécsi önkény a tanácsbelieket is más észre bírta végtére! Hol egyik, hol
másik előljáró vette pártfogásba a szorongatott legényeket, s mikor úgy hozta a
sor, besúgta a csapszékbe, vagy valamelyik ólba: „Holnap hoz a sneider nagy ^kötél-
karikát, az inged ujjara tetethetsz paszománt!" Nóta volt ez, amit el kellett csak
dúdolni! Hő, nagy volt a határ, tele nádassal, abban más országi el nem igazodott,
de még bele sem mert menni!

A város cselédei még inkább szívükön viselték a szorongatott legények gond-
ját. Szeghalmon is benyitott egy éjszaka a bakter Petriék óljába: „Kert aktit a far-
kas, kötél a szájában!" Elértették a fattyúk: „Uccu, menjünk hajtani!" Ott bandáz-
tak utcaszámra. A kéményben kolbász, szalonna lógott felettük, tarisznyára szelték,
kenyeret mellé, s mentek az Aklosba, Sisikásba. — Az ugraiák a Fenesér nádas
mocsaraiba ugrottak be egyszer. De ennek nem lett jó kimenetele. Mert össze-
akózkodtak a szintén ott kuruttyoló harsányiakkal és megbicsfcázták egymást. Véres
nyakkal vitte el őket a német.

Emlegetik, hogy a berekböszörményiek meg a Vénerdőre mentek „botot
vágni''. A faluban csak vének, gyerekek, meg bénák maradtak. „Ezeknek eléig egy
bot — magyarázta bíró uram —, azt se használják, a legényeknek ellenben ónosfa
is kell, -meg fokosnyél!" A bécsi cugszfider nem értette! „Áj, niksz, niksz, forhing"
— karatyolt ilyesmit. Ennek meg bíró uram nem vette értelmét. Kapadohányból
clyan sűrű füstöt gomolyítctt, hogy a lőtyönfütty kiszorult a helységházából a
szúnyogokkal együtt.

Valamelyik mezőtúri főbíróról viszont azt beszéli a régi szájhagyomány, hogy
amikor a császári verbunkosok az üres kötelet teregették előtte, szalmát köttetett
belé. „Hadd tömjék meg a strózsákot, messziről jöttek, aludjanak!"

A falurosszát, no azt a cugszfider karjába terelték, hadd tegye rá a görcsöt,
és vigye Bergengóciába, hátha megszelídül oda. Hadd sámfázza ki a német! Győrffy
írja, hogy hajdanában bizonyos Pap Péter nevezetű káromkodás legényről is úgy
határozott a karcagi tanács, hogy „mivel a maga fenyítékét gyengének tartja, őt
gyalog katonának adja". Kikeresvén szíve gyökerét, jól ráhúzták a szentenciát!
Lóra termett kunsági legényt gyalog katonának! Megjavult-é vajon? — Miként az
öregek emlegetik. Sápon a Széles fiú volt ilyen gézengúz valamikor. Azon se fogott
a hazai szigor. Még a nótárius elől is leütötte a kalamárist. De ezt a vasasoknak is
hiába adták oda, mert harmadik határt se érték vele, visszaszökött. Méghozzá két
német puskát is hozott a vállán, jobbról is, balról is egyet-egyet. S ezekkel lövöl-
dözve riogatta a falu népét.

Osváth is azt írja, hogy az'összefogdosott fajlurosszai, „ha lehetett, megszök-
tek és betyárok lettek". Ha valaki, ő csak tudja, hogy volt, mint volt!

Ritkán bár, de kerültek verbunkos vitézek, akik valósággal művészetté fej-
lesztették mesterségüket. Táncuk, mulatozásuk láttára elfelejtették a legények a
rajok váró tíz-tizenkét esztendőt.

Hej, haj, legény vagyok, huszár leszek!
Hej, haj, kardot kötök, csákót teszek!

Azt mondta az öreg Vig Sámuel juhász, aki 1832-ben született, hogy így ment
ez még az ő gyerkőckorában. A pőregatyás legénynek derekára csatolták a kardot,
fejébe nyomták a csákót, oszt már vitték is, míg ki nem józanodott. Sárrétudvariban
a Nagykocsma előtt fújták a kutyadudások a gatyás-kardos legények, újoncok
nótáját:

Szurtos inget, tőgyfagatyát,
Bocsikort is elhányok,
Mundért öltök, kardot kötök,
Már csak lovon járok!

— 19 —



Osváth Pál azt írja. hogy „a tóborzök egy deli tizedes, 3—i jó táncos köz-
legényből állottak s körbe úgy táncoltak, hogy a kör közepén miniig a tizedes
kzvélykedett. Csinosak voltak a baikatoborzók is, a huszár verbung pedig páratlan
volt. Ezeknek a cigányok is mindig szebb nótákat húztak. Egyik daluk — mit zene
mellett dalolni szoktak — ez volt:

Huszár vagyok, kedves babám, az is maradok,
Szemedszínű dolmányomon sárga gomb ragyog,
Uccu, peng a sarkantyúm,
Csekély gondom, semmi búm,
Csak úgy vigadok!

Az a legény, aki a verbunk borát megkóstolta, vagy megengedte, hogy fejére
csákót nyomjanak: az katona lett, mert az többé csábítóitól nem menekülhetett, tgy
szaporodott a katonaság a kicsapott diákok, korhely iparos segédek és az olyan
falusi legényekből, akik vagy szerelmükben csalatkoztak, vagy olyan hibába estek,
amelyért lakolniok kellett volna".

II;
Bezzeg Egres Kis Lajos is kötél nélkül szedte a katonákat! Ki volt ő? —

nagyon szépen megírta ezt Győrffy István a Nagykunsági Krónika „Tánciskola a
dűlőúton" című fejezetében. Túrkevei születésű árva gyerek volt, akiből a múlt év-
század leghíresebb verbunkos huszárja lett. Olyan gyönyörűségesen járta a verbun-
kos táncot, de meg akármilyet is, hogy az már a mesébe is odaillett volna. Vitéz
bajtársai élén bejárta az ország városait és számottevőbb községeit, s valósággal
megbabonázta a legényeket, akik tucatszámra csaptak fel katonának. Majd pedig,
amikor már kiöregedett a mundérból, otthon, Túrkevén vőfélységet vállalt, meg
táncra tanítgatta a fiatalságot. Aratóbandát szervezett, s tánctanítás volt a bér.
Messze városokból, falvakból szegődtek hozzá a fiúk és lányok, hogy tudományá-
ból legalább valamicskét elsajátítsanak. A dűlőúton húzta a cigány, s amikor le-
vágtak egy rendet, mindjárt fordultak is néhányat. „Bereg megyéből Tarpáról, a
Szamos mellékéről, Fölesdről. a Nagy Láp vidékéről, Csengerről, Tyúkodról; Bihar
lapáiyairol: Üjfaluból, Dancsházáról, Bajomból, de még a hegyek közül Tárká.iy-
ból is jöttek a híresebb legények. Volt köztük feles számmal a Tisza másik oldalá-
ról, Csatról, Kövesdről, Boconádról, Gyöngyösről, meg a Teremtő tudja, honnan,
honnan nem!" — írja Győrffy.

Vagy húsz esztendeje Kiskunhalason is beszéltem egy nagyidejű emberrel.
Híres táncos, meg kószáló természet volt virágkorában. Amolyan süvölvény volt
még, mikor „Egres Kis Lajos táncát" megtanulta. A legények közé csapódva Túr-
kevéig jött érte. Meg osztán a kevei lányokért. De azóta bizony nagyon elnehezed-
tek a csizmái! Csak úgy szóval magyarázgatta, magasztalta a szebbnél szebb tánc-
figurákat. Azóta bizony sírba is vitte emléküket.

Űgy látszik, Egres Kis Lajos nemcsak verbunkosnak vált be, hanem nagy-
hatású pedagógusa is volt a magyar táncnak, — nyugodjék.

így lehet tehát, hogy emlékét nem csupán Győrffy könyve őrzi. A régi hír-
nek-névnek a nép emlékezetében is van még nyoma. Néprajzi adatgyűjtéseim során,
szanaszét az Alföldön, hagyományőrző öregek körében néhányszor ráakadtam.
Inkább Kevei Kis Lajkó, Táncos Lajos, Sarkantyús Lajos, meg Lajos Vitéz néven
emlegették. Győrffy szerint a múlt század 20-as éveiben született. Ha azonban a
nevéhez fűződő szájhagyományok némelyikét latolgatjuk, még a 60—70-es években
is verbuválnia kellett volna, amit persze nem vehetünk valóságnak. Mindegy az!
A néphagyomány értékét nem a hűen ejtett név, nem az anyakönyv és a pontosan
egyező kronológiai adat határozza meg!

Verbuváláskor Sarkantyús Lajos megkezdte a táncot lent Szegedében, onnan
Halasra jött. Beszélte volt az öreg Ternyák juhász, hogy a híres betyáros Hajagos
Istvánnak három bojtárja csábult be Kötönyből. Mind a hárman vele mentek. Fél-
egyháza, Kecskemét, Nagykőrös, Cegléd. Mire idáig ért, annyi újonc kísérte, hogy
nem is vihette már őket tovább, mert azt hitték a népek, hogy hadra megy. Két
nagy tábor kitelt volna belőlük. Szépe-java a Duna—Tisza közének. Hej, kevélyen
lovagolt előttük! Szép lova volt!

Mezőkövesden a tanácsháza elé rendelte a muzsikásokat. Körben a katonái,
középül pedig ő maga táncolt. Még akkor az ólaskertekben lakott a férfinép. Etetés,
itatás járta az istállókban éppen, amikor a fattyúk fülébe csapta a szél a zeneszót,
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Jöttek felfelé a Csirmaz fiúk, Petők, Bánok; emerről meg Barciak, Bírók' mérték
végig a hosszú Rózsa utcát, meg a Kapitány utcát. A Zöld és a Tardi utca felőli
kertekből pedig a Kiss meg Ráfis fiúk hozták a komákat. Rá is illett erre a
csődületre:

A kövesdi,vásártéren,
Ihajláré, csuhajla!
Legényvásár lesz a héten,
Ihajláré, csuhajla!
Mind elkel a derekabbja,
Mert lesz, aki válogassa,
Ripp-ropp, ropogjon a gerenda!

De most nem úgy történt a vásár, ahogyan a lányok elképzelték volna! Most
csak Sarkantyús Lajos válogatott, s akiket ő kiválasztott, azokat meg is vette tán-
cával. Csirmaz Pista a bajusza hegyét se tudta még megcsípni, de azért jót húzott
a sallangos kulacsból, amit Sarkantyús Lajos nyomott a kezébe.

Csikóbőrös fakulacs,
Sárgaréz csat rajta,
Nem vagyak gatyás paraszt,
De fényes katona!

Mert ki abból a kulacsból kortyingatott, kard került annak az oldalára, csákó
a fejébe! Nem is bánta volna ezt Pista, ha a keserves paraszti robottól szabadulva
Lajos vitézzel táncolhatta volna végig a katona-sort! De biz annak nem az volt a
gondja, hogy neki kedvét töltse. Kezembe került az az elsárgult levél, amit tizen-
hat esztendő múltán „messzi távolból" hazaküldött. „Tzifra mundurt levetem-é,
ingem, gatyám rám veszem-é?" — kérdé benne szomorúan. En se tudtam meg,
került-e rá kövesdi kendervászon valaha.

A kis Derstomajon beszélte az öreg Ipacsné Jakab Erzsók néni, aki borsod-
szemerei volt, hogy az ő nagybátyját is Sarkanytús Lajos csalta el. Mint olyas,
legénysorba kerülő ment el csavargásában Kövesdre, s nagybaj uszú meglett ember
volt, amikor valahonnan Stiriából hazakerült. Sokszor hallotta emlegetni gyermek-
korában, öregasszonyok még akkor is meg-megszidták Sarkantyús Lajost, mond-
ván: „Bár maradt volna a kevi árokban, amikor beleesett!" De hogy ez az árokba
esés miképpen történhetett vajon? — arról már nem szól emlékezet.

Mezőcsáton is megfordult Lajos vitéz. A piac közepén megvillant a kardja,
perdült sarkantyúja:

Sej, haj, gyöngy életem,
Ki irvgyli, jöjjön velem!

Akadt irigye, aki elmenjen vele, szép számmal. Egymás után csaptak tenye-
rébe a legények. Mint nézők, ott álltak karéjban a lányok is, s látva, hogyan verik
szeretőik fejébe a csákót, csípőre tett kézzel elébe pattantak Lajos vitéznek: „őr-
mester úr, vegye észbe kend, hát mi velünk mii lesz?" De Lajosnak ilyesmi nem ütött
szeget a fejébe! Egyet pödörítve bajuszán, így adta rá a szót:

Egy-két kurta kis esztendő,
Ide-oda nem nagy idő,
Arra éppen elegendő,
Míg elkészül a fejkötő!

Nem hiába rigmusoló vőfély lett, mikor szolgálat után visszakerült Túrkevére,
de már akkor is hirtelen tudta pergetni a szavakat, akár a sarkantyút. De hamis
volt a verse, mert az egy-két esztendő tízre-húszra is szaporodott Grácban, Brünn-
foen s ottankörül.

Járt Egres Kis Lajos Karcagon is, nem egyszer. Kiállt a banda a Bárány-
fogadó elébe, ő pediglen kisétált a térség kellős közepére, katonái karikába vették,
s azután ámulhatott, aki látta! — miként a hagyomány meséli. Ügy elvette a fiúk
eszét, hogy pl. Király Péter, aki siheder legény volt még csak, minden szülői ellen-
zés dacára, a tapasztási munkából szaladt fel a piacra, hogy sort álljon. Csaknem
világgá ment bánatában, mikor Lajos rámordult: „Eridj, az apád ezitazzát!...
Maradj te még otthon, itt van már István bátyád!"
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Itteni szerepléséről versbe faragott emlékezést is találtam egy sárgult levelű
kéziratos öreg könyvben5. Jobban már nem lehetne megdicsérni, mint ahogyan ez
megdicséri:

Katonák érkeztek karcagi piacra,
Kevei Kis Lafkó ej be szépen rakja!
Ilyen -fajin táncot nem láték még soha,
A legénység fejét bizony elcsavarja.
A Lajkó markába kezüket csapkodják,
Sorra a nevüket papírra Íratják.
Híjába ridogál az asszony meg lánynép,
Hogyha, legény volnék, én se tennék máskép.
Még jó, hogy -nappal van, mert ha éjjel volna,
Még az öreg kaszás csillag is beállna,
Pedig a 'takarás a nyakába szakad,
Mert Karcagon kaszás legény már nem marad!...

De nemcsak a magyar vér mozdult meg a táncra, — azt mondják. A cseh
ts mcrva katonák is azzal regnálták, mikor Prágában meg Brünnben járt, hogy
szedje kőtára a lábuk járását. De Lajos csak legyintett: ,;Nem való ez nektek,

. sógor! Tehénre se illik a gatya! Billegjetek csak a magatok strófájára:'.
„Még a császár udvarát is felverte Egres Kis Lajos híre!" — mesélte nekem

p.z öreg Süveges juhász. „Egyszer osztán a császárnak is fülébe jutott. Nosza, rögtön
kiadta a parancsot, hogy ő azt a huszárt látni akarja, Szerencsére éppen Brünnben
volt. Vezetik oszt elébe. Nagy lakoma volt. Ott ültek az asztalnál. Gyere, fiam,
— azt mondja neki a császár —, mutasd meg a tudományod. Bezzeg még a kanalat
is elejtette csodálkozáséban! Ügy meresztette a szemét! De Lajkó annyiba vette
csak, mintha itt járta volna ni, a kevi piactéren. Oszt az a temérdek sok úr kevi
úr lett volna. A végén osztán maga mellé ültette a császár. A saját tányérjáról
etette. Ebéd végeztével pediglen, amikor Lajos elköszönt, egy zacskó aranyat erő-
szakkal 'beledugott a császár a tarsolyába. Mert nem akarta elfogadni."

De nem is kötelezte el a császár aranya! Az öreg juhász ezt is tudja jól:
„Negyvennyolcban még honvéd volt. Osztán mikor a végén a fegyverletétel

után hazakerült Kevibe, egyszer csak hivatják. Mégpedig a német generális kovár-
télyára. Azt mondják neki, hogy mutassa meg, milyen az a hajdútánc, akit a hajdú
katonák táncoltak. Mutatja osztán. De elébb egy kivont kardot kért, mert ahhoz az
kellett, oszt avval. V-asasok fogták közre, úgy merték a kezébe adni. Na, — azt
mondja a generális, most elég volt, hanem holnap is gyere el, mert én ezt a táncot
meg akarom' tanulni. Két nagy arany tallért adott neki a mellénye zsebéből. De
azután vissza is tehette, mert ott találták mind a kettőt a kapu küszöbén, melyiken
Lajos kiment. De őt magát hiába keresték, nem találták meg, hiába tették tűvé érte
a várost. Tanítottalak én már titeket táncolni Szolnoknál, meg Isaszegnél, most is
az volna nektek való — azt mondta, osztán inkább a rétben bujdokolt."

A közösség így szövi, fonja a legendát kiemelkedő fia köré, formálván min-
den tekintetben a maga képére és hasonlatosságára. Lajos még magát a generálist
sem tanította táncra" nemhogy verbuvált volna neki! De amikor egy-egy híres
karakán legény köré fonódik a legenda, azt mégis csak Egres Kis Lajos sorozza be
még az 50—60-as évek mesgyéjén is. Mert akkor viszont ennek a fiának a dicső-
ségét ápolgatja a közösség, s mindjárt fényesebb az, ha a híres verbunkos vesz benne
részt, nem pedig a kötél, vagy holmi csámborgó német káplár.

A már említett karcagi Király Pétert is az osztrák katonák vitték el 1850-ben,
erőszakkal. A szájhagyomány viszont úgy meséli, hogy a „Morgóiban mulatott a
komákkal, mikor a verbunkos huszárok a csárda előtti térségre ugrattak. Alig
szálalt meg a duda, Egres Kis Lajos mindjárt odakiáltott neki: Peti öcsém, a terem-
tésedet, de szép legény lett belőled! Jut-e még eszedbe, mikor visszaküldtelek? De
most meg azt mondom: gyere velem, szép öcsém! Amilyen fenegyerek volt, azt
másképpen be nem fogják a császár ármádiájába!"

Szabó Péter is kb. 1855—60. között ment el katonának Túrkevéről, mert így
invitálta Egres Kis Lajos: „Hej, szépöcsém, felnőttél, mint a jegenye! Be közzénk
illenél! Fogadsz szót: köss kardot!" Mennyivel másképpen, csalogatóbban hangzik,
mintha valami „kajla német cugszfider" mondta volna!

Szűcs Sándor
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