
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.) 
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Nevigyánszky Lajos piros csizmát varr 
(Fotó: Hála József, 1996) 

Nevigyánszky Lajos, általa készített piros 
csizmákkal (Fotó: Hála József, 1996) 

készíteni, a bőrre fektette, körülrajzolta és kivágta a kívánt nagyságot. Évtizedig volt osztrák 
környezetben, megtanulta a nyelvet, megnősült és visszatért családjával Esztergomba.. Egy 
leányuk született, Margit névre keresztelték. 

Csókás Ferenc első, osztrák származású felesége meghalt. Másodszor is megnősült, a bényi 
Kukorovics suszter leányát, Cilit vette feleségül. Ebből a házasságból család nem született. 
Esztergomban csizmadiaműhelyt létesített. Műhelyében több segéd dolgozott és inas tanult. 
Többször hazajött meglátogatni szüleit, testvéreit. Émlékezett rá, hogy gyermekkorában piros 
csizmát viseltek a lányok, menyecskék. Az egyik látogatáskor kérdezi édesanyját: „Édes-
anyám, hogy-hogy most nem viselnek a lányok piros csizmát?" „Hát úgy fiam, kihaltak azok 
a suszterok, akik csinálták és amik voltak már elhúsolódtak. Gyere csak föl a padlásra a rúdon 
még lóg egy pár öreg piros csizma. Megmérte Borcsa húgának a lábát és elvitte magával a 
csizmákat is. Szétszedte darabokra az egyiket és annak alapján készített papírból mintát. 
Húgának lábméretére elkészítette az első pár piros csizmát, teljesen az ősi forgatás mintára (ez 
azt jelenti, hogy mindegy, hogy jobb, vagy bal lábára húzza a viselője). Borbála leányzó húsvét 
vasárnapján ment benne először a templomba. 

Árpád-házi királyaink alatt kései román stílusú templomunk búcsúnapja október 8-án a 
Magyarok Nagyasszonya ünnepén van. Ekkor már a kislányok és sok nagyleány piros 
csizmában ment az ünnepi nagymisére, 50 év eltelte után. A következő években már elterjedt 
az egész tájegységen. A menyasszonyi öltözet szoros tartozéka lett. Az esztergomi műhelyben 
a 7 falun kívül Martosra is vittek eladni piros csizmákat, régen ők is viselték és újra divat lett. 
Sajnos az I. világháború után a trianoni szerződés Esztergom vármegyét két részre osztotta. 
Párkány járás Csehszlovákiához került, és így az Alsó-Garam-menti kurtaszoknyás tájegység 
is. 

A bényi születésű Csókás Vince esztergomi nagybátyjánál volt csizmadiainas és segédül is 
műhelyben dolgozott. Kénytelen volt a nagybácsikájától elbúcsúzni. Hazajött Bénybe és 
műhelyt nyitott. A kezdet nagyon nehéz volt, mivel a piros bőrt az újonnan létrehozott 
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határon, az Ipoly folyón keresztül kellett átcsempészni. Majd több év eltelte után a 
Párkányban létesült bőrös üzletből meg lehetett vásárolni. így a Garam-menti leányok 
továbbra is büszkén lépegettek, táncoltak a piros csizmáikban. 

Majd a II. világháború, 1945 után magyar nemzetiségünkre szomorú évek következtek, a 
hontalanság évei. A piros bőr hiánya miatt nem volt utánpótlás, a meglévők elhasználódtak és 
lassan felváltotta a barna vagy a fekete csizma. 

Csókás Vince csizmadia mester leányát Máriát Nevigyánszky Lajos vette feleségül. Ő 
Zselizen tanult és segédül Léván dolgozott. Házassága után apósa műhelyében dolgozott, 
ahol még a II. világháború előtt elsajátította a piros csizma készítését is. 

Az 1970 és 1980-as években 4 népcsoportja is volt a falunak. A múlt hagyományaiból 
merítve gazdag folklórélet folyt. Az I. csoportunk megkapta a Kiváló Népművészeti 
Érdemrendet. Ekkor már csak 4 pár használható öreg piros csizmánk volt. 

1987-ben megszületett a gondolata, hogy létre kellene hozni a csizmadiaműhelyt. 
Nevigyánszky mester sógorommal felkerestük a régi csizmadiamesterek padlásait, 
összeszedtük a sámfákat, kaptafákat és szerszámokat. Előkerült a háromlábú suszterszék is, 
45 év után. 

Többek segítségével Szlovákia legnagyobb cipőgyárából sikerült piros bőrt vásárolnunk és 
a többi anyagokat is beszereztük. 

1987-1988 telén 3 csizmadia munkája eredményeképpen a télutói műsoros estet már az új 
piros csizmákban mutattuk be. Ez alkalommal a mesterek is megtisztelő, megérdemelt 
köszöntésben részesültek: Babár László, Németh Lajos és Nevigyánszky Lajos. 

Jelenleg már csak Nevigyánszky mester úr él közülük. 1995-ben ünnepeltük a 77. 
születésnapját, amikor népviseletben köszöntötték a tájegységünk leányai, polgármesterei, 
családja és rokonai. Idős kora ellenére dicséretes, hogy 9 hónap alatt 70 pár piros csizmát 
készített el a tájegységünk folklór csoportjainak. 

Csókás Ferenc 

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM 
és a HONISMERETI SZÖVETSÉG 

országos vetélkedőt hirdet középiskolások 
(gimnázium, szakközépiskola, szakmunkásképző intézet) számára 

„A MÁRCIUSI IFJAK" 
címmel. 

A vetélkedő célja, hogy a fiatalok gyarapítsák történelmi ismereteiket, 
erősödjön hazaszeretetük, nemzeti érzésük, magyarságtudatuk, 

valamint ismeretekkel gazdagodva méltón ünnepelhessék 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulóját. 

A vetélkedőre 3 fős csapatok nevezhetnek be 

1997. OKTÓBER 31-IG 

a Honismereti Szövetségnél (Budapest, 1250 Pf.: 23.) 

A jelentkezéskor kérjük tüntessék fel a küldő iskola nevét, pontos címét, 
a csapat névsorát, a felkészítő tanár nevét. A területi döntőbe a feladatfüzet ered-

ményes megoldása alapján jutnak be a csapatok. 
A feladatokról, a vetélkedő fordulóinak időpontjáról 

a jelentkezés visszaigazolásakor tájékoztatjuk a csapatokat. 

A vetélkedő legjobb csapatai értékes díjazásban részesülnek. 

A vetélkedő céljával egyetértő civil szervezetek, alapítványok, intézmények, egyének 
csatlakozását és támogatását szívesen fogadjuk! 

28 


