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»No, apám ! nem látom má a kis kondást, elbújt,
hogy nem tanálok rá !« »Dehonnem, dehonnem .'

sürdű még egyet a sarkadon, hátha méglátod !«

Sürdűt a lyány harmagyikszor is
,

de sürdű-
hetétt vóna má ő akarhanyat, ússé tanáta vóna
még a kis kondást.

Akkor csak a lyány mellyirű az egyik rózsa galamb
képibe elszát, a másik rózsa még átvátozott a kis
kondásé.

A királyány csak nagyot nézett, hogy maga előtt
látta a kis kondást.

Akkor a kis kondás magáho ölelyi a lyánt. »Szí-
vem szép szerelme ! én az ettéd, te az enyím ! ásó,

kapa válaszszon e
l

égymástú !« mégölelték, mégcsó

kolták egymást, a kis kondásbú még hécczérte szebb

legény vát, olyanok vótak ott egymás mellett, mint

a bukrétába kötött virág. Azután lakzit laktak, bol
dogok lettek, a kis kondásbú olyan fáin ember lett,

hogy mán é párja, a lyánbú még szép asszony, még
most is élnek, ha még nem haltak.

Besenyőtelek, Heves vármegye. Szabó Éva öregasszony előadása
után. Lejegyzés ideje : 1904. jan.

7
. Csinos Ágrágyi.

Hun vót, hun nem vót, vót a világonn égy kirá,
abba a városba még lakott égy szégény ember, annak

vót három fia.

A kirá országába sétéccség tanyázott, nem vót
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i ott se nap, se hód, se csillag. Gyértyáná vettek, gyer

tyáim szántottak, még gyértyáná arattak is. A nap
tizénkétfejű, a hód kilencfejű, a csillag még hétfejű

sárkányná vót. A kirának vót gyönyörű szép három

lyánya, a nas setéccségtű nem mént oda kérőbe sénki,

má a kirá azt hitte, hogy otthon vesztek vala

mennyien.

A szegény embernek a letkisebb fia, a Hamu-

pipilyke, a sutba őllötte a hamut, écczér aszongya
az apjának : »écsapám ! ménnyék el a kiráho, mongya
mén neki, hogy eléhozzuk mink hármann a napot,
hódat, csillagot, ha a három lyányát hozzánk aggya

feleségnek !« Az apja el is mént mingyá. Elmonta

a kirának, a mit Hamupipilyke mondott. A kirá
szívesenn beleegyezétt.

Méwiszi a szégény embér a hírt, hogy »körű hát
Bangyi a boglyán ! állyá a sarkadra, a kirá odaggya
mind a három lyányát, ha csakugyan úl lessz, a hot

te mondod !«

Hamupipilyke — akarom mondanyi : Csinos

igrágyi — mer má így hitták, elment a kiráho, még
kérdezte, hogy van-é kovácsa ? A kirá aszonta, hogy
'
van égy, de má an nem lát jó, de van neki háromszáz

| legénnyi. Aszongya arra Csinos Ágrágyi : »hát csi-
!
nállyék mindén legény három-három pár kardot !«

rizutánn azt kérdézte: »hát lova van-e ?« Aszongya
l> kirá : »van három ménesém, az egyik harmadfű,

;* másik négyedfű, a harmagyik még ötödfű !« »Ve

zessék be !« monta Csinos Ágrágyi. Bevezették.
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Csinos Ágrágyi odament mindhé, farkáná fogva
méghúzta valamennyit, de mind égy mákszéinig
seggre rántotta. Aszongya Csinos Ágrágyi : »uram !

ezék nem jó lovak, égy sé ! máshonnat hozassék !«
A kirá bosszús vót nagyonn, hogy három ménes bű
nem tanákozik égy jó sé. Akkor jutott eszibe, hogy
van ő neki három lova, a kikre akkor néztek a béresek,
ha eszikbe jutott. Azokho vezette be Csinos Ágrágyit.
Próbáta oszt, de nem birt velek. Akkor méhhatta
a kirának, hoz zabollyák, ezék jók lésznek !
Mikor evvel méwót, kitróbáta a kardokot. De

égy sé vót jó belűlle, égy csapásra mind átvágta. Ha
méghatta, hogy az öreg kovács csinállyék hármat,
hátha az mégállya a helyit. Ügy is vót. Az öreg
kovács csinát hármat, olyant, hogy hét országra hal-
lacczott a péngésik. »No ! em mán jó lessz !« — monta
Csinos Ágrágyi.
Akkor a három lovat, a három kardot a három

testvér elosztya magok közt, elindúnak.

Ménnek, ménnek, méndégének, má nagyon sokáig
méntek. A testvérjei is elkeztek zúgolódanyi, hogy
ők má nagyonn éhénn vannak, kényerezni kék, állyo-
nak még ! de Csinos Ágrágyi aszonta : »csak gyerünk,

maj tudom én, hun kényerezzünk !«

Nem sok idő telt má bele, hogy égy rézhídho

értek. Ott Csinos Ágrágyi leszál a lórú, aszonta,

hogy : »no ! ha akartok, hát itteng kényerezhettek !«

Még is kényereztek mind a hármann, azutánn a

két legény elalutt, Csinos Ágrágyi még lement a
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Md alá, a kargyát kiütötte a hidbú, oszt ott vára
kozott.

Écczér gyön a hatfejű sárkány, a lova lába méb-
botlott a hídonn a Csinos Ágrágyi kargyába. »Czo

fe
l,

te ! főd igya a véredét, kutya égye testédét ! tán
az a kutya Csinos Ágrágyi van itt? !« — dörmögte a

sárkány. Kiugrott a híd aló Csinos Ágrágyi : »Ah hát !

m
i

bajod vele ! ? ölre gyössz-é vagy kardra ! ?« »Gye-
rünk kardra !« — monta a sárkány.
összeméntek, de nem soká vagdalódzottak, mér

agrágyi úgy összeaprította, mint a kompért. A sár
kány lovának ódalánn vót a csillag, mihent a gaz-
iája félfordút, a csillag szát fél égényest az égre.
Akkor félkötötte a testvérjeit, oszt méntek tovább.
Amazok mégint elkeztek kégyetlenű éhéznyi, de
Csinos Ágrágyi tűresztelte őköt, hogy »nemsoká oda-
eriim má, a hun éhetünk, csak né légyeték má tűrhe
tetlenék !«

Oda is értek nemsokára az ezüsthídho. Mégkényé-
reztek, a két testvér mégint elalutt, Csinos Ágrágyi
meg lement a híd alá, a kargyát kiütte a hídbú mégint.
Gyön a kilenczfejű sárkán, a lova olyant bakott a

kardba, hogy majd elesétt. »Czo fél te ! főd igya a

véredét, kutya égye testédét ! tán az a kutya Csinos

Agrágyi van itt ?« »Ah hát !« — kiátott neki — »mi
bajod? ölre gyössz-é vagy kardra ! ?« »Kardra !« —

iionta a sárkány.

Mentek oszt kardra.

Csinos Ágrágyi nem nagyon játszott vele, mintha
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csak kótábú olvasta vóna, úl leszette a sárkán fejét.
Mikor az utóssót rugdosta, a lova ódalárú kégyesenn
szát fél a hód az égre.

Akkor Csinos Ágrágyi félkőtötte a testvéreit, oszt
mentek továdabb mind a hármann.

A hogy ménnek, a két nagyobb újfent panaszol -

kogyik, hogy ők ehénn vannak, má ők nem ménnek

aggyig a szentnek se, még nem észnek ! de Csinos

Ágrágyi jó odabeszét nekik, oszt elhallgattak.

Écczér elérnek az aranhídho. Mégának, kényérez
nek, a két nagyobb testvér léfekszik, Ágrágyi még
lemégy a híd alá, a kargyát még kiütyi a hídonn.
Nem kéllett neki soká várakoznyi, gyött a tizén-

kétfejű sárkán, olyan nagy débella testyi vót, mint
égy keméncze.

A lova beleütte a lábát a kardba. »Czo fél te ! —
kiátott oda neki — főd igya véredet, kutya égye tes
tedet ! tán az a kutya Csinos Ágrágyi van itt ! ?«
Csinos Ágrágyi még csak kiugrott a híd aló, »ah

hát ! mi bajod velem ! ? ölre gyössz-é vagy kardra ?« —
monta a sárkánnak. A sárkány kardot választott.
Vagdalódzottak ők fájinú, de nem birtak égymás

sal, szakatt rúllok a víz patakba, de nem ért az
sémmit.

Aszongya a sárkány : »tudod-é, mit ? Csinos Ág
rágyi ! vátozzá te fakó kereké, én maj tüzes kereké
vátozok, jó ?«

IDe Csinos Ágrágyi nem égyezétt bele. Aszonta :
»nem jó lessz az úgy, hé ! te vátozz tüzesé, én is
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tüzesé, vagy te is fakójé még én is fakójé !« Meg
egyeztek, mind a ketten tüzesé vátoztak.

Egymásnak mentek, viaskottak. Má égy holló
ott nézte égy fárú, hogy mélyik esik má el, hogy
a husábú ehessék. De hasztalan várt, mert mém
mos se tuttak égymással semmire se mennyi.
Akkor Csinos Ágrágyi odaszól a hollónak : »hal-

lod-é, te holló ! hozzá nekém égy süveg vizet ! még
kapod a jutalmát !« A holló elszát, hozott is neki
egy süveg vizet. Csinos Ágrágyi kapta magát ráön-

tötte a másik tüzes kerekre, a sárkány écczérre fél-

fordút. No ! lakmározhatott a holló kedvire !
A nap még, mint a hód, a ló ódalárú félszát, de

Csinos Ágrágyi mégkapta, mint a csillagot még a

hódat, oszt a tarisznyájába tette.
A testvérjei még má mindénáronn szerettek vóna

hazamennyi, hogyím a három sárkánnak má végi
vót. De Csinos Ágrágyi nem engette. »Hallyátok-é, a

sárkányoknak él ám még a feleségik még az apjok még
az annyok, mén nem méhettek haza ! Várjatok még !«

A hogy ménnek az útonn, ehénn vótak má mind
a hármann, látnak égy gyönyörű szép körtefát.

Aszongya az égyik tesvér : »észek én abbú !« De

Csinos Ágrágyi aszonta neki : »maj méllátom én,

hogy éhetel-é?« avval a kargyát tövig belenyomta
a körtefába. Dőt ntánna av vér, mintha dézsábú

gyött vóna. Ev vót a hatfejű sárkán feleségi, ki
csak azé vátozott kőrtefáé, hogy égyének belűlle !

mind écscséppig mégmérgezte vóna őköt.

Berze Nagy .1. : Hevesmegye népköltése. 5
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Árébb ,ménnek, akkor még égy kutat tanának.

Az egyik nagyobb testvér ép innya akart, de Csinos

Ágrágyi a kútágasba vágta a kargyát. Dőt a vér
abbú is. Ez még a kilenc fejű sárkány feleségi vót,
ez is mégakarta őköt mérgeznyi.

Harmacczorra égy nagy pépsarat tanátak, de

hosszú vót, az még a tizénkétfejű sárkán feleségi
vót. Csinos Ágrágyi kihúzta a kargyát, oszt a mére

mentek hasította a sarat mindénütt. A kard nyo
mába csak úgy öklöndözött fél a vér.

Mikor má evvel is elbánt, Csinos Ágrágyi aszonta

a báttyajinak, hogy : »no mosmá méhettek haza,

netek a nap, a hód még a csillag, vigyétek haza a

kirának ! mongyátok még neki, hogy tisztelém !«

avval a tarisznyábú elészette a nagy fényésségékét,
odatta, oszt ki ere, ki ára, elindút.

Csinos Ágrágyi elmént világot próbányi, oszt

úttyába égy here beát kovácslegénnek.

Mettutta ezt a sárkán feleségi, az öreg sárkányé,
odamént, aszongya : »no, Csinos Ágrágyi ! hát itt
vagy most ! ? gyere csak, hagy nyellyelek el !« oszt

úgy kitátotta a száját, hogy égy ház is elfért vóna
benne. De Csinos Ágrágyi épen égy véka szurkot

még égy véka ólmot olvasztott. Aszongya a sárkán

feleséginek : »várjen ! mingyá mének, csak ezt hagy

végzem má el é !« Mikor mindakettő jó félolvatt,
beöntötte a sárkány feleséginek a torkába, am még
écczérre kampész lett tűlle.
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Csinos Ágrágyi mos má egyet gondolt, azt, hogy

mégölyi az öreg sárkánt is
,

ha csak lehet.

Elment nyúl képibe, hogy maj ménnézi az öreget,
micsiná ? hun lakik ? mi egymás ! de az mégösmerte,
ha e

l

nem szalatt vóna, biztosann méffogta vóna.

Másnap Csinos Ágrágyi tarka macska képit vétte

fél, hogy így maj csak nem ösmerik még. De még-
ösmerték még még is fogták.

Aszongya neki az öreg sárkány : »no ! véged most

kutya ! három fiam, három menyem még a feleségém

a te kezed által mút ki, most én járok végedre !«

Csinos Ágrágyi könyörgőre fogta a dógot, hogy akarmit

mettesz, csak kégyelmezzén az életyinek. Az öreg
sárkán nagy sokára ráatta magát, aszonta : »ha a

kirá letfiatalabb lyányát, a kit magadnak szántá,
elhozod, akkor mekkegyelmezek !« Csinos Ágrágyi még

a gyövő hetet is mégígírte most, úgy mévvót ihedve.

El is mént. Félült égy hajóra, azt telerakta sok
szép portékával, a királyánt rácsalta, e

l is vitte. De a

hajón kimutatta neki magát Csinos Ágrágyi : kiski ő ?

azután még félokosította, hogy tuggya mé, mibe van

a sárkánnak az a nagy ereji ?« A lyány mégígírte.
Mikor odaértek, örűt a vén sárkány a fiatal

pecsényének. Ágrágyinak még is kégyelmezétt.

Egy nap a lyány aszongya a sárkánnak : »no !

sárkány ! ha mán ettédnek kéll lenném, mondd má

még : mibe van nekéd az a nagy erőd ?« De a sárkány
vonakodott, nem akarta mémmondanyi. Utollyára

oszt mégis mémmonta.

5*
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Aszonta, hogy »van a tenger szögletyibe égy vad
disznó, ha azt méllövik, még ha a fejirű azt az egy
aranhaj szálat leszaldttyák, akkor végi mindén

erőmnek !«

A lyány ezt mémmonta Csinos Ágrágyinak, az
még fogta magát, mént, lélőtte a vaddisznót, a tüde-

jibű, májábú étt, a lyány, mer vele szökött az is,

leszakajtotta a fejirű az aranhaj szálat.

Mikor visszaértek, Csinos Agrágyi az öreg sárkánt

mégölte, a lyánt hazavitte, mégesküttek, a feleségi
lett, még most is boldogann ének, ha mén nem haltak.

Besenyőtelek, Heves vármegye. Szabó Éva öreg parasztasszony
tól. Lejegyzés ideje : 1904. jan.

8. Az aranyköles.

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is

túl volt, volt egyszer egy király, annak meg három fia.
Ennek a királynak olyan jól termett a földje,
mint senki másnak az országban, mert aranykölest
vetett bele. Csakhogy nem sok haszna volt belőle,

mert minden nap lelegelte hol a réz-, hol az ezüst-,

hol az aranyménes. S az volt itt a nagy hiba, hogy
nem tudott róla tenni, akárhogy is vigyázott vagy

vigyáztatott, a vetés oda volt, a ménesek mind össze

gázolták.

Azt mondja egyszer a legöregebb fiának :
— Fiam ! most már benned van minden remény-


	Section 6 (Page 60)
	Section 7 (Page 68)

