
Markó királyfi alakja 
a délszláv népköltészetben 

„..Markának aranyát 
a szultán azért adta, 
nehogy a mérges hós 
miszlikbe szabdalja. 
Igyon csak rubinbort 
nagy csaták bősz hőse! 
Könnyebben megbocsájt, 
ha jó kedve lesz tőle..." 
(Népballada töredék) 

Egyetlen népnek sincs sok olyan, annyi mesével övezett, legendává magasztosított hőse, 
amilyen Markó királyfi a délszláv népeknél. 

Immár hatszáz esztendeje születnek róla a nép ajkán dalok és népballadák, melyek 
szépségére már a nagy német költőfejedelem, Goethe is felhívta a világ figyelmét! Ezeknek a 
daloknak, balladáknak se szeri, se száma. Már halála előtt halhatatlanná vált, mert népe 
szívébe zárta. Benne látta szabadságszeretetének, nemzeti erényeinek megtestesülését. A 
legendává magasztosult, de tragikus sorsú Markó (Márk) királyfit minden délszláv nép a 
magáénak, csak a magáénak érzi! Főként a köznép fogadta őt a szívébe. Róla dalol a 
menyegzőkön, aratáskor és szüretkor, kukoricafosztás alkalmával, de búcsúkon és vásárokon 
is. Róla regéltek a múltba néző, meselátó öregek a pásztor- és tábortüzek mellett a fiataloknak, 
a kemence mellett a melegszívű nagyanyák az unokáiknak. Róla daloltak a tüzes délszláv 
leányok és legények, amikor tambura és dudaszó mellett kolot táncoltak. 

Róla beszéli mindmáig a nép, hogy a szegények, elesettek legönzetlenebb támogatója volt, 
népe igazságának, szabadságának bajnoka, aki minden erejét népe és hazája szolgálatának 
szentelte. A délszláv folklór kutatói több száz olyan dalt, népballadát gyűjtöttek össze, 
melynek ő a főhőse! 

A bennük szereplő történelmi alakok mellett igen sok a mesés, a csodás elem. 
Ilyen például, hogy Markó királyfi kerek háromszáz esztendeig élt és küzdelmei során egy 

tündér segítette... Egymaga küzd három pogány sereggel... Levágja Murád szultán tizenkét 
legvitézebb bajnokát... Kardjával mindig derékban hasítja kettő ellenfeleit... A fellegekbe 
hajított tollas aranybuzogányával leszállítja onnan a vesztére törő tündért , s rákényszeríti, 
hogy halott bajtársát támassza fel... A mi csodált Hunyadi Jánosunknak, Szibinyáni Jánknak 
elrabolt menyasszonyát - ezer veszély között - ő hozza vissza... Csodás erejű a buzogánya, de 
Sárác nevű lova is, mely hű társa minden megpróbáltatásban, beszélő- és jóstehetséggel van 
felruházva. 

Markó alakja belekerül a pogánykorból fennmaradt tündérregékbe. De ezek a tündérek is a 
délszláv néplélek szülöttei, s nagy szerepet játszanak a népi alkotásokban, dalokban és 
balladákba egyaránt. A délszlávok, akárcsak északabbra élő testvéreik, „vila"-nak nevezik a 
tündért. Ezek a tündérek a néphit szerint sok-sok ideig a jávorfa levelében nevelkednek, a 
hegyi kígyó óvja, dajkálja, s a lágy, illatos szellő melengeti, ringatja őket mindaddig, amíg 
csodálatos szépségű leánnyá nem serdülnek. Ezek a tündérek pihekönnyű, áttetsző fehér 
ruhát viselnek, hosszú hajuk szabadon hull alá. Senkinek nem vétenének, amíg nem akad 
olyan vakmerő halandó, aki háborgatja, vagy kihívó viselkedésével megsérti őket. De ha 
valaki meglesi vagy zavarja a tündéreket, amikor a hegyen vagy az erdei tisztáson dalolva a 
„kolo"-t lejtik, az illetőt megvakítják, kezét-lábát megbénítják, vagy nyilukkal tüstént átlövik 
a szívét. Szárnyuk csak akkor látszik, ha felrepülnek. Az emberi Szenvedés megindítja őket, 
csak általuk ismert csodaírral gyógyítják a sebeket, megvigasztalják a szomorúkat. Egyébként 
csak játszanak, énekelnek és táncolnak, de néha vadásznak, vagy mennykövekkel labdáznak. 

A leghíresebb közülük Ravijolja, aki később Markó királyfi oltalmazó, segítő tündére lett. Ők 
ketten az ihletői több népköltészeti alkotásnak. Prózába átültetve ezek egyike így hangzik: 
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Lóhátról vadászott a szép Mirocs erdőségben a két testi-lelki jó barát, Markó királyfi és 
Milos vajda. A nyári hőség elálmosította Markot és az így szólt a barátjához: 

- Pajtás, nagyon elnehezültek a pilláim. Kérlek, énekelj valami szépet, nehogy 
szégyenszemre elaludjak jó lovam hátán! 

- Szívesen teljesíteném a kívánságod, drága barátom - felelte Milos, - de éjszaka együtt 
voltam a hegyen Ravijolja tündérrel, s a kelleténél jóval több bort ittam. A tündér meg is 
fenyegetett, hogy az erdejében ne merészeljek boros fővel dalolni, ha kedves az életem. 

De Markó ezen csak nevetett: 
- Amíg engem látsz, ne félj te Ravijolja tündértől! Még ő se merészel bántani, ha Sarac lovam 

hátán ülök és kezem ügyében van tollas aranybuzogányom! 
Milos még szabadkozott: 
- Azzal fenyegetett, hogy egyik nyilával a torkom, másikkal a szívem lövi keresztül, ha 

megszegem a parancsát... De ha nagyon akarod... 
Csodálatos, erdőt-mezőt, közeit és távolt átzengő, sziklákat visszhangra csábító, a tenger 

vizét megborzongató hangján dalolni kezdett vitéz őseiről, akik oly dicsőségesen uralkodtak 
a makedónok országában... De hiába énekelt olyan szépen, hogy elhallgattak a madarak, el a 
dalos szellő, Markó bizony elszunyókált táltosa nyergében. Meghallotta azonban a tündér és 
szörnyen megharagudott, mert Milos hangja még a tündérekénél is szebb volt! Egyszeriben a 
Mirocson termett és nyilával először a vajda torkát, majd a szívét lőtte át! A lováról lebukó 
Milos haláltusájában így kiáltott fel: 

- Jaj, szegény anyám szívébe is gyilkos nyilat röpítettél, Ravijolja tündér... Isten veled, 
Markó... Lám, a tündér beváltotta szavát... 

Egyszeriben elröppent az álom Markó szeméből! Bűnét szánva-bánva zokogott halott 
bajtársa mellett, majd iszonyú haragra lobbant, s fogadkozott, hogy bosszút áll a tündéren. 
Kérlelte a lovát: 

- Drága, szép táltosom, földi testem szárnya, most utói kell érnünk a gyilkos tündért!... Ha 
segítesz nékem, színezüst patkót kapsz és sáraranyból zablát, térdedig terítelek selyemmel, 
bársonnyal, térdedtől patádig lóg majd színarany rojtozata... De ha nem teljesíted a 
kívánságom, kioltom két szemed pompás ragyogását, villámnál sebesebb lábad összezúzom. 
S olyan nyomorult leszel te is akkor, amelyen én Milos nélkül vagyok!... 

Megszólal erre Sárác: 
- Hős gazdám, megértelek, ezért nem haragít meg a fenyegetésed... Ami tőlem telik, azt 

megteszem érted. Ülj csak fel a hátamra! 
Hallotta a tündér Markó fogadását, s mit a táltos mondott. Tudta azt is, hogy a királyfi az 

egyetlen, akin még az ő bűvös fegyvere sem fog, s menekült előre, hol sebesen futva, hol pedig 
repülve. A magas hegy csúcsán állt csak meg pihegve, de rémülten látta, hogy a táltos, hátán 
Markóval, óriási ugrásokkal száguld feléje!... Gyorsan felröppent hát és elrejtőzött a felhők 
közé. 

Markó sasszeme elől azok sem rejthették el a tündért. Iszonyatos erővel hajította feléje 
sáraranyból készült tollas buzogányát, s az éppen a vállán találta Ravijolját. Annak így 
megbénult a szárnya, a magas felhőkből éppen a királyfi lovának lába elé zuhant. Amikor az 
halálos ütésre emelte a kezébe visszahullott buzogányt, a rémült tündér könyörögni kezdett 
az életéért, de Markó szívét meg nem lágyíthatta: 

- Ahogy te nem kegyelmeztél barátomnak, én sem kegyelmezek neked! Csak akkor hagylak 
életben, ha gyógyíroddal feltámasztod Milost! 

- Markó, őseid istenére esküszöm, feltámasztom a barátod, ha meghagyod az életem! De 
engedj el, hogy megkereshessem azokat a gyógyfüveket, melyekből gyógyírt készíthetek az ő 
két sebére. 

A királyfi tudta, hogy Milos életét csak a tündér csodaírja adhatja vissza, így hát elengedte, 
hiszen tisztában volt azzal, hogy bárhová is menekülne, Markó a táltosán mindenütt utolérné, 
megtalálná. 

Nemsokára vissza is tért egy helyi kristályból készített kis tégellyel, benne a 
csodabalzsammal. Amikor azzal bekente a halott hős sebeit, annak arcába mindjárt visszatért 
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az élet színe! Felült, majd talpra ugrott és máris Markó ölelő karjaiban találta magát. Míg ők 
boldogan örvendeztek egymásnak, a tündér eltűnt... De hát törődött is vele a két dalia, a 
pogánnyal vívott véres csaták hőse. 

Itt a mesés történet vége, s Ravijolja tündérről még annyit, hogy később ő lett Markó királyfi 
segítő tündére. 

Sok-sok más dal és mesés történet száll szájról-szájra a királyfi gáláns kalandjairól is, mert 
éppen olyan nagy nőcsábász volt a néphit szerint, mint a mi Mátyás királyunk. Sok szép 
hajadon szívét sebezte meg, de még többet tett boldoggá szerelmével. Bűnei közt emlegetik, 
hogy ellenségeit sokszor csellel ejtette el, néha indokolatlanul kegyetlen, indulatos, s olyankor 
nem ismert sem istent, sem embert. Ezek a bűnök csak még inkább emberközelbe hozzák őt! 
Ha csupán egy kitalált mesealak lett volna, ezek a mesék, mondák csak az erényeit 
csillogtatnák meg. De bűnei, fogyatékosságai mind-mind eltörpülnek fényes lovagi erényei 
mellett, s így eszménnyé magasztosított alakja átragyog hét évszázad ködén. 

A történeti valósághoz már jóval közelebb állnak azok a mondák, melyek a török szultánnal 
való kapcsolatát festik. Tény az, hogy a szultán - a maga módján - megbecsülte őt, és inkább 
a szövetségesekként, mint meghódolt fejedelemként kezelte őt. Becsülte őszinte 
szókimondásáért, hogy udvarában a befolyását szerencsétlen nemzete sorsának enyhítésére 
használta fel, határtalan nemeslelkűséggel gyámolította a szegényeket, de leginkább a 
harcokban tanúsított hősiességéért. Talán - egy bizonyos fokig - tartott is tőle, tudva azt, hogy 
könnyen ellene lázíthatná az összes meghódolt délszláv népet. 

Az már mesés elem, hogy amikor Markó haragos volt, a szultán rémülten hátrált előle, s 
ilyenkor hol ezer, hol száz arannyal engesztelte őt ki. Tudta azt, hogy a gyaur hős nagyon 
szereti a bort, s az megszelídíti. Ilyenkor a szultán még a saját szolgáit is óvatosságra inti: 
Vigyázzatok magatokra, mert Markó megint haragos kedvében van!... Talán kevesebbet, talán 
többet ivott a kelleténél... Kerüljétek őt el, nehogy széttaposson, vagy miszlikbe szabdaljon 
benneteket! 

Markó - a legenda szerint - határtalanul szerette „édes, agg anyácskáját", s ha módja volt 
rá, nem csupán kikérte bölcs tanácsát, hanem meg is fogadta azt. 

Egészen más apjához, Vukasin királyhoz való kapcsolata, aki hajszál híján megöli a 
bajnokot, majd beéri azzal, hogy megátkozza őt! De hát mi is történhetett, hogy a király -
korábban imádott - fiának majdnem a gyilkosa lett? Az ok magyarázatában a monda már 
közelebb jár a történeti valósághoz, mint a meséhez. 

Dusán cár halála után Márk királyfi, azaz králjevics Márk nem az apját, Vukasin királyt (a 
valóságban nem király, hanem knyez, azaz herceg) támogatja, hanem a cár kiskorú fiát, Urost 
segíti trónra. Ezen háborodott fel annyira Vukasin, hogy Markónak a templomba kellett 
menekülnie előle, a papok oltalma alá, nehogy az apja megölje. így annak csak az átkait 
hallhatta. A nép szerint a királyfinak ez a tette igazságszeretete legékesebb bizonyítéka. Az 
már történeti tény, hogy Uros halála után mégiscsak Vukasiné lett a trón. Apja halála után a 
nép imádott, istenített Markóját szerette volna királynak, de a főurak és főpapok Lázárt 
segítették trónra. Ezen aztán Markó annyira megsértődött, hogy Makedóniába vonult vissza. 
Annak uralkodója lett, s évekig hősiesen visszaverte a török hatalom minden támadását. 

Márk, azaz a nép imádott Markója csak 1380-ban hódolt meg a töröknek azzal a kikötéssel, 
hogy szerb vérei ellen soha nem emel fegyvert. Ebből az is kitűnik, hogy abban az időben 
bizonyos fokig sikerült megőriznie népe függetlenségét. Nagyon nehéz szívvel szolgálta a 
törököt. Amikor Bajazid szultán 1394-ben a havasalföldi román fejedelemség ellen indított 
hadat, a döntő rovinai csata előtt Markó így imádkozott: - Uram, Istenem, segítsd diadalra a 
keresztények fegyverét, s add, hogy ne kelljen fegyveremmel az ő vérüket ontanom! Engedd, 
hogy én essem el ebben a csatában elsőként! Kívánsága teljesült, hiszen ő maga kereste a 
halált. Mindjárt a csata elején elesett és Bajazid szultán csúfos vereséget szenvedett. A hős 
elesett, de meghalhat-e igazán, aki már életében legenda volt? Kisebb mértékben a történelem, 
nagyobb mértékben pedig a hálás népi emlékezet tette őt halhatatlanná. Magáénak vallja -
kelettől nyugatig - minden délszláv nép. Szinte félistenné magasztosult az emlékezetükben, a 
róla szóló mondákban, balladákban, a róla költött dalokban. 
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Amikor a Dráva és a Mura mentén - a folyami aranymosás múltjával kapcsolatban - a 
mosott aranyhoz fűződő mesék, mondák után is kutattam, ott is felbukkant a múlt ködéből 
Markó királyfi aranyos alakja, aki széles bőrövéből aranypénzt osztogatott a vidék 
szegényeinek. Később kezembe kerültek azok a délszláv népmesék és mondák, melyeket 
Duro Frankoviö, pécsi egyetemi tanár és néprajzkutató gyűjtött össze, s nagy örömömre, 
ezeknek is egyik főszereplője a halhatatlan králjevics Markó. 

De próbáljuk csak a pontos időbe és a szerb történelembe belehelyezni Márk királyfi 
személyét. A könnyebb megértés kedvéért az 1321-es esztendővel kezdem. Ez ugyanis a szerb 
történelem fénykorának kezdete. 

Dusán István (1321-1355) Nagy-Szerbia megalapítója és leghatalmasabb uralkodója volt. A 
görögöktől elfoglalta Makedónia nagy részét, meghódította Albániát, s Bosznia kivételével az 
egész szerbek lakta földet egyesítette uralma alatt. 1346-ban a szerbek és görögök cárjának 
kiálttatta ki magát. Gyengekezű fia, V. Uros (1355-1367) alatt szétesett a birodalom, s ő maga 
pedig gyilkosság áldozata lett. A trónra Mrnjovics Vukasin (1367-1371) került, ki a törökök 
ellen vívott drinápolyi csatában esett el. Fiainak mellőzésével Grebljanovics Lázár (1371-1389) 
knyezt ültették trónra a főurak. 1387-ben fényes győzelmet aratott a törökökön, majd Tvrtko 
bosnyák királlyal és Sismon (Simon) bolgár cárral szövetkezett a törökök ellen. E nagy 
délszláv szövetség azonban rettenetes vereséget szenvedett Rigómezőn, 1389. január 15-én. S 
ezzel meg is szűnt Szerbia önállósága. 

Ebben a csaknem hetven esztendőt felölelő időszakban élt Márk királyfi. Amikor Dusán cár 
halálát követően annak fiát, V. Urost - saját apjával szembehelyezkedve - trónra segítette, 
Márk körülbelül húsz-, amikor meghalt, hatvanötéves lehetett. 1380-ig, tehát behódolásáig, 
Márknak elég ideje volt a török elleni hadakozásra, s arra is, hogy félelmetessé tegye a nevét. 

Markó királyfi meghalt, de ott él az idők végezetéig minden délszláv nép szívében. S ez csak 
a legnagyobb hősöknek kijáró jutalom. 

N. László Endre 

Ezt a mesét Markó (Márk) királyfiról az 1980-as évek elején hallottam Bolhón egy Balatinc Pál 
nevezetű kerékgyártótól, aki horvát nemzetiségű, de horvátul már alig tudott, viszont Markóról sokat 
mesélt nekem, miközben pompás szerszámnyeleket készített. Akkor körülbelül 65-70 éves lehetett. Egy 
barcsi horvát nemzetiségű víz- és villanyszerelő (Gregoricz József) is sokat mesélt nekem Markóról. 
Frankoviö György egyetemi tanár vagy két tucatnyi mesét, történetet gyűjtött össze róla, de ez nincs 
köztük. Találtam róla anyagot az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című sorozatban, de 
még a mi Révainkban is. 

Az Alsó-Garam-menti női piros csizma1 

Az Alsó-Garam-mentén közel a Duna-kanyarhoz, kb. 15 km körzetben 7 magyar falu alkot 
egy néprajzi tájegységet Kéménd középponttal. A Garam jobb oldalán: Bény, Kéménd, 
Kőhídgyarmat, Bart, a folyó bal oldalán pedig Kisgyarmat, Garampáld és Kicsind községek 
vannak. Ez a kurtaszoknyás falvak csoportja. 

A ránk maradt hagyomány szerint, már a múlt században viseltek a bényi és környékbeli 
falvak leányai piros csizmát. Napjainkig történő fönnmaradása a Csókás család 
hagyományápoló szeretetéhez fűződik. 

Csókás István (szül. 1834 - megh. 1916) és neje Székely Katalin (szül. 1840 - megh. 1924), 4 
fiúgyermekük és 3 leányuk volt. A harmadik fiút, Ferencet Esztergomba vitték 
csizmadiainasnak, ahhoz a mesterhez, aki a bényieknek is készítette a csizmákat. Amikor 
fölszabadult, elment Pápára, majd Ausztriába, s ott mint csizmadiasegéd a szakmát még 
jobban elsajátította. A lábbeliszabászatot is kitanulta, méret után papírból mintákat tudott 

1 Elhangzott 1996 júliusában Vácott, az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyújtói; Országos Talál-
kozóján. (Szerk.) 

26 


