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Öt évvel ezelőtt, 1972-ben figyeltünk fel a pirosi Szabolcski Jul ian-
nára mint jó mesemondóra, kiváló előadásmóddal rendelkező adatköz-
lőre. Mesélőnk minden bevezetés, minden sorrend nélkül mondta a nép-
meséket, anekdotákat, történeteket úgy, ahogyan eszébe jutottak. Akár 
egyikből, akár a másikból választott, mindet ,,mesé"-nek nevezte. Mind-
egyiket magnetofonszalagra vettük, és ezek között találtuk azokat a szö-
vegeket, amelyek Márkó királyról, a délszláv népi epika híres hőséről 
szólnak. Jelen tanulmányunkban ezeket szeretnénk bemutatni, köz-
kinccsé tenni. 

A Márkó királyról szóló mesék nem mint külön történetek, inem 
mint egy híres királyról szóló sorozat kerültek a gyűjteménybe. A többi 
szöveg között szerepelnek, abban a sorrendben, ahogyan adatközlőnknek 
eszébe jutottak. Gyűjtés közben sohasem említettük, hogy számunkra 
ismeretes Márkó király alakja, nehogy ezzel is befolyásoljuk adatköz-
lőnk képzeletét a hősről és tetteiről. Kérdéseket sem tet tünk fel vele 
kapcsolatban, hogy minél hívebben, minél pontosabban mondhasson el 
róla mindent. Mesemondás közben néha elejtett ilyen mondatokat: 

„Ha elmehetnék a testvérembe, az is biztos még sokat tudna nekem 
mesélni a Márkó királyrul, mer ű is hallotta öregapámtul." 

Vagy: 
„Nagyon nagy ember vót az a Márkó király, hogy még öregapám 

is tudott róla mesélni! Tán még láthatta is? De mér nem mondta ne-
kem, ha csakugyan látta?" 

Adatközlőnk mesemondás közben mindig megkövetelte a hallgató-
ságot. A jelenlévőknek nagyon kellett figyelniük, de nem csupán hall-
gatni voltak kénytelenek a mesemondást, hanem nézni is, mert Sza-
bolcski Julianna mesélés közben mutatta is a harcot, a viaskodást, a 
cselekedeteket. 

Szívesen nyilatkozott arról is, hogy hiszi-e a meséket. Szerinte 
Márkó király valóban élt, nagyon híres ember volt, mert uralkodott 
és harcolt. Hatalmas és erős királya volt a szerbeknek, és nagyon büsz-
kék is lehettek rá, mert megvédte őket a törököktől. 

„Minden igaz, amit a Márkó király tett, öregapám így mesélte, mer t 
ő nagyon jól tudott mindent. Igaz, hogy írástudatlan volt, de poétás, 
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tapasztalt ember. Én el is hiszem, hogy így védte a Márkó király a saját 
népjit a töröktül meg a tatártul, mert azok nagyon csúfak voltak. Az a 
nagy erejű Márkó király mégsem félt tőlük, csodákat művelt. Higgyé-
tek el, ez így is történt. így is vót." — mondta adatközlőnk egy alku-
lommal. 

Sohasem ejtette ki Márkó király nevét a „király" nélküli alakban, 
mert nagyon nagy embernek képzeli. Azokat a történeteket, eseménye-
ket, illetve „meséket", amelyek születéséről, életéről, csodáiról, erejéről 
és haláláról szólnak, mindannyiunknak el kellene hinni adatközlőnk 
szerint. Nem is azért, mert így mondta el, így közölte velünk, hanem 
mert ezt így tartotta Tót József, a különös ember, a csodálatos nagy-
szülő, a „poétás" öreg. Hogy miért fontos ennek a személynek az alakja 
jelen esetben, azt hadd mondja el helyettünk adatközlőnk! 

„Elmesélem az életem sorsát. Mikor én még kislány vótam, nagyon 
nehéz vót az életem. Romániában születtem Capárfalván, és nagyon 
nagy szenvedésbe éltünk, mert nagyon szegínyek vótunk. Talán ezer-
kilencszáztízbe születtem. Az én apám rettenetes kegyetlen ember vót 
az én anyámhó. Nem mondom, vót egy kis fődecskénk. Kimentünk a 
határba, megkapálgattuk, de bizotny az én apám olyan vót, hogy mindig 
beivott, s azt mondta: 

— Gyerünk, lányom, kapálni! 
De mikor kiértünk, ő befeküdt a borozdába, és énnekem kellett 

kapálni. Én még hát kislánika vótam. Ha jól tudom, nem multam még 
tíz éves se. Akkor hát egy kis buzácskát is vetétt az én apám, de arra, 
tudják, olyan a termés, ha nagyoin száraz vót, kicsire nyőtt a búza, ha 
sok eső vót, akkor is, mer akkor meg nagy szék vót rajta. Mikor az én 
anyám meghalt, a néném elgyött értem, és én ide elkerültem a testvé-
remhé kilencszázhúszba Ruménkára. Az apám ott maradt Capárfalván. 
Ott vótam a nénémnél, de ők is olyan szegényeik vótak, hogy nekem 
kellett menni kapálni. A kapát alig tudtam emelgetni, fá j t a derekam, 
de muszáj vót kapálni. 

Capárfalván jártam iskolába, ott hat osztályt jártak, én nem jár-
tam ki, nem vót ki a hat, már úgy nem is emlékszék arra, aztán jár-
tam ismétlőbe is, de itt Rumenkán csak dogoztam. Oda vótam Moro-
vicán, Topolyán, Bajsán, a bajsai földön vótam, ott mentem férhe tizen-
hét éves koromba. Tizenkét éves vótam, amikor az én apám is meghalt, 
korán elhaltak, elhagytak a szüleim, nagyon nagy szenvedésbe vótam, 
kíntelen vótam a sógoroméknál lenni, ott hát ugy-e összejöttem a fér-
jemmel. De olyan szegínyek vótunk, hogy csak egy kicsike kis ágyacs-
kánik vót, benne egy kis nagyon rossz suba. Neki is csak egy ingécs-
kéje vót, meg nekem is. A férjemet az apja kitagadta, mikor elvett. 
Mikor megszületett a második gyerekem, aztán esküdtünk meg. Bajsáru 
mikor visszagyöttünk Ruménkára, házbérbe laktunk. Tovább jártunk 
napszámba dolgozmi, naponta jártunk mind a ketten. Utána még szüle-
tett három gyerekem, úgyhogy most van két fiam és négy lányom. Sok-
felé cselédéskedtem, bejártam Üjvidőkre is, de sokáig vótam Rumemkán 
az orvoséknál. A házunkat Rumenkán akkor vettük, mikor egy örök-
séghé jutottunk. Most is dogotok, még birok mindent csinálni. Mesélni 
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nagyon szeretek, az unokáknak is szoktam sokat mesélni, mer nagyon 
szeretik. 

A meséket az én öregapámtul hallottam. Ö mindig mesélt nekem. 
Rumenkán született, de nem tudom hányba. Tót Józsefnek hívták. 
Állandóan budár vót, mert szeginy ember vót, szőlőcsősz az a bu-
dár, .aki csiak őrizte a szőlőket. És olyan vót 'az én öregapám, nagy haja, 
hosszú haja vót, meg nagy bajusza. Akkor minket, kis unokákat az ölibe 
szedett, oszt mii fésültük, megfésültük, fonytunk neki szalagot a hajába. 

— Jaj, kedves gyerekeim, most milyen szép vagyok — örült. Min-
dig a szőlőkbe vót, állandóan Rumenkán élt, csak néha ment el a he-
gyekbe. Felment a hegyekbe, csőszködött, budárkodott a Kruskagója 
hegyen, a szerémi hegyekbe, erre járt. Szerbekkel is vót, magyarokkal 
is, kik hogy hívták, de szerbül nem tudott, csak magyarul. Állandóan 
budároskodott, úgy kereste kenyerit. Kik hogy fogadták meg, úgy ment. 
A szerémi magyaroktul hallotta -azt a sok mesét, meg az öregapjátul 
is, de ü is nagyon szeretett mesét kombinálni. Poétás ember vót, mindig 
poétázott, mindig valami figurákat elbeszélt. Ez így vót, ez úgy vót, 
mindig hallottuk, mesélte, hogy vót gyerekkorába, mer akkor máskép-
pen vót, mesélt királyokrul, bárókrul, szeginy emberekrül, mindenféle 
fajtákrul. Mindig mesélte, Márkó király idejibe milyen vót, a törökök-
rül meg azért tudott sokat, mert amikor kisgyerek vót, akkor vót a 
törökjárás. Ök menekültek is egyszer Rumenkán körösztül neki Ki-
szácsnak a réteken. Sok nád vót, és mentek utánuk a törökök nagy 
lándzsákkal, nagy lovakkal, úgy hajtották űket. Az összes népek kimen-
tek Ruménkábul. Nagyon sokat mesélt a törökrül, mer rettenetesen félt 
tőlük. Vót kilencvennyolc éves, mikor meghalt. Hát én tüle hallottam 
ezeket a meséket." 

Adatközlőnk életrajzi adataiból arra következtethetünk, hogy Tót 
József, a nagyapa, nagyon fontos szerepet töltött be az unoka életében. 
A szülőket, az apát helyettesítette, és mert maga köré gyűjtötte uno-
káit, meg is maradt azok emlékezetében, így Szabolcski Julianna is szí-
vesen emlékezik rá és a tőle hallott mesékre. A Márkó királyról szóló 
történetek, mesék, csodálatos események tehát általa jutottak adat-
közlőnkhöz, s továbbélésük részben az iránta való tiszteletnek és sze-
retetnek, részben pedig Szabolcski Julianna meseformáló, meseteremtő, 
kiváló képzelőerejének köszönhető. A Szerémségben élő szerbek, ruszi-
nok szolgálhattak forrásként, a tőlük eltanult meséket pedig az olyan 
mesemondók továbbíthatták, akik tudtak szerbül, ruszinul és magyarul 
is. így hallhatta Tót József a Márkó királyról szóló sok mesét. 

Szabolcski Julianna nem tartozik az ismert, népszerű mesefák közé. 
Meséi, történetei, rigmusai azonban arról tanúskodnak, érdemes felfi-
gyélni erre az idős asszonyra. Érdemes felfigyelni meséire, hiszen szer-
bül nem tud, így semmiféleképpen sem olvashatta a híres délszláv hős-
ről szóló szövegeket, forrásmunkákat. Sajátos jelenségnek vagyunk 
tanúi, ha elolvassuk a Márkó királyról szóló meséket, mert magyar 
ajkon hangzottak el, magyar környezetben. A hősök, a mutívumok, a 
csodák örökös vándor útja szépen megmutatkozik ezekben a népi szöve-
gekben. A vitéz alakja szívósan él a mesemondóban, a hagyományőrző 
és a hagyományszerető egyén megtartja a hallott történetet még akkor 
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is, ha eredetileg más népnek fontos népköltészeti termékéről van szó. 
A Márkó királyról szóló mesék is bizonyítják, hogy az egymás mellett 
élő népeik költészetét érdemes összevetni, együtt vizsgáim, párhuza-
mosítani. 

Megjegyzések 

1. A szövegeket technikai okok miatt nem közölhetjük fonetikusan. 
2. Szabolcski Julianna 1972. augusztusában mondta el életét. 

MARKO KIRÁLY ANYJÁNAK LÁTOMÁSA 

Egy éjszaka mély álmábul ébresztette fel a kuvik madár Márkó 
király édesanyját. „Kivik, -kivik, kivik!" — rikácsolta „ébredj fel, nagy 
titkot mondok el neked." A szépséges szerb asszony felkelt, nem tudta 
mire vélni, ami történik, de a kis világosságon át, ami az ablakon be-
szűrődött, meglátta a kuvik madarat. A kuvik pedig tovább rikácsolt: 

„Kivik, kivik, kivik, te asszony, most gyermeket hordozol." 
— Igen — válaszolta a szépséges szerb asszony. 
„Kivik, kivik, kivik, hamarosan fiút szülsz. De nem akármilyen 
fiút. Kivik, kivik, kivik. A fiadnak élés körme lesz, élés, mint a 
sasé. Csuda nagy hallása lesz. Hosszú szakálla lesz, abban rejlik a 
nagy ereje. Három éves korában megszólal, és fölmegy egy ház tete-
jire. Ne szólítsd még, mert leesik. Hagyd, csak hagy mászkáljon 
a háztetőn, így gyűjti az erőt. Tizenkét éves korában felmegy a 
torony tetejére, felül a hegyibe. Akkor se szólítsd le, mert csak így 
állíthatja meg a közeledő ellenségét. A torony hegyéről rátekint 
az ellenségre, és az mind egy szálig elhullik. Kivik, kivik, kivik, 
ez így lesz, ahogy mondom, kivik, kivik, kivik." 

Avval a kuvik eltűnt, mintha ott sem lett volna. 

MÁRKÖ KIRÁLY GYERMEKKORA 

Márkó ikirály nagyon szégíny származású gyerek. Mindig kanász 
vót, és az istállóba aludt. Egyszer, ahogy aludt, olyan nagyon gyönyö-
rűszép álmot látott. Azt álmodta, hogy király. El sem tudta képzelni, 
hogy ilyen gyerékbül, kanász gyerékbül király lett. Talán nem is jól 
álmodta? Mégis mikor fölébredt, érezte, hogy igazán szépet álmodott. 
Nagyot nyőtt, erősödött. Egyszerre olyan ereje lett, magas háztetőkre 
lépkedett. 

— Ő, uram istenem, hát hogy bírtam én ennyi erőt összeszedni? — 
kérdezte imagátul. 

Mikor onnan lejött, másik istállóba került, lefeküdt, megolvasta a 
gerendákat, és mégint azt álmodta, hogy király. 

— Hogy lehettem én király? — csodálkozott. Gondolt egyet, beállt 
katonának. Nagyon ügyes fiú volt, a király szó nélkül felvette a had-
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seregbe. A inagy erejével úgy harcot, hogy száz ellenséges katonát is 
mégölt egyszerre. Rangja mindig emelkedett, minden harc után felran-
gozták, is így csakugyan valóság létt az álom, végül is király lett. Gvö-
nyörűszép kastélyba került. 

HONNAN KAPTA MÁRKÖ KIRÁLY AZ EREJÉT? 

Senkinek se mondta el Márkó király, honnan van az a nagy erő 
benne, de égy éjjel a szolgájának mégis elmesélte: „Az erőmet a tün-
déréktől kaptam. Azok rendelkeztek velem, azok adták ezt a király-
ságot is. Harminc éves koromra lettem ilyen nagy erejű, nagy rangú. 
Egy éjjel arra ébredtem, hogy a tündérek >a fekhelyemnél vannak, és 
beszélnek hozzám. 

— Királlyá teszünk — mondták. — Nem akartam elhinni, de csak 
súgták tovább. 

— Olyan planétában születtél, hogy csak rangos ember, csak király 
lehetsz. Adunk neked nagy erőt. 

Azután nagy erőt kaptam, hirtelen megnyőttem, nagy daliján létt 
belűlem. Akkora erőt adtak, hogy, minden harcba bátran indulhattam, 
éreztem ezt a nagy erőt a lábaimba, a kezeimbe, a mejjembe, 
mindenhol." 

A GERLICE RIGMUSA MÁRKÖ KIRÁLYRÓL 

Márkó király udvarában 
Terebélyes fa. 
Rászállott egy kis gerlice, 
Mindig azt énekelte: 
„Márkó király a szívébe 
Katonáit belevette. 
Hős katonák, csak előre, 
Nem félünk mink sémmitül, 
Bátor fiúk, arra kérlek, 
Ne hagyjátok az életet! 
Csak előre, csak előre! 
Gyöhetnek a törökök. 
Hős katonák, bátor fiúk, 
Csak előre, csak előre!" — 
Énekelte a gerlice 
Márkó király udvarában 
Terebélyes fának tetejében. 

MÁRKÖ KIRÁLY LOVA 

Márkó király, mikor ment a harcba, mindig elöl ment a lován. A ló 
nem nézett se földet, se eget, csak ment büszkén. A ló neve Almásderes 
vót, Almásderesnek hittak. Arany vót a patkója, gyémánt a lánca. 
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Ez olyan patkó volt, hogy nem kopott el sose, mindjárt másik nyőtt a 
helyibe. A serénye szürke vót meg a farka is. A serénye be vót fonva 
szép piros szalag vót benne. Messziről látta az ellensíg, hogy Márkó 
király lova közeledik, mert a piros szalagja lobogott. Bátrabb vót min-
den lónál. Nagyon szerette Márkó királyt, mipdig kapott tőle cukrot. 
Két lábra állt a ló, mikor Márkó király adta neki .a cukrot. A fülibe 
belesúgta a király, hogy merre mennek, megrántotta a kantár fejit, és 
hipp-hopp, már is ott voltak, ahova Márkó király akart menni. 

„Az én lovam Almásderes, 
Mégis a harcba méhet! 
Az én lovam Almásderes, 
A csatába visz engemet. 
Az én lovam Almásderes, 
Kecses lába térdig véres 

— Ezt danolta rúla Márkó király. Soha nem törtínt ennek a lónak 
semmi baja. Utójára, mikó >a dékungba estek, a ló erősen nyerített, azt 
nyerítette: 

Húzzatok fel! Húzzatok fel! 
Királyomat, királyomat szolgáival, 
Szolgákat a gárdistákkal, 
Húzzátok fel, húzzátok fel! 
Aztán testem, aztán magam. 
Húzzatok fel! Húzzatok fel! 

Megmentette egy királygárdista, így oszt megmenekült. Ezért bírtak 
mindig harcolni, mindig foglalni Márkó királyék. Az ellensíget így sike-
rült legyőzni, csak a Márkó király volt sokszor szomorú. Búsan nézett 
a földre, mert látta, hogy lova térdig jár a vérbe. 

MÁRKŐ KIRÁLY KATONÁJÁNAK A SEGÍTSÉGE 

Ez akkor törtínt, mikor Márkó király a Kárpátokban harcolt. Beju-
tott a hegyekbe, és ott volt egy elátkozott kastély. Amikor belépett a 
kastélyba, egy olyan különös lélek csapódott hozzá, mint az angyal. 
Egy hosszú ládában pedig egy szépséges szőke hajú királykisasszony 
feküdt. Markó király annyira meglepődött, hogy megállít a hangja. 
Olyan borzasztó volt neki, utána gyütt a testőrzője, és annak csak muto-
gatott. A testőrzője is megpillantotta a királykisasszonyt, és annak is 
megállt a hangja. Csak mutogattak egymásnak. Mutogatnak, és becsaltak 
egy katonát, hogy az nízze -meg, mit segíthet. Nízett jobbra, nízett balra 
a katona, és meglátta a hosszú furcsa ládát, benne a szépséges király-
kisasszonyt. A királykisasszonyt elátkozták. A katona megkérdezte a 
királykisasszonytúl, miért van elátkozva. Az elátkozott királykisasszony 
ez)t felelte: 
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Itt fekszem a ládába, 
Mert el vagyok átkozva. 
Nem örökre, három évre, 
Várom királyomat, 
Márkó királyomat, 
Lásson meg engemet, 
Meg a tündéreket! 
Te vagy katonája 
A Márkó királynak, 
Neked elmondhatom 
Szomorú sorsomat: 
Ördöngös öregasszony 
Varázsolt el engem. 

Aztán így folytatta a katonának a meséjét. „Miikor megláttam Márkó 
királyt, nagyon megörültem, mert csak ő menthet meg a varázslat alól. 
De a nagy örömemtűi Márkó király is meg a testőrzője elveszítették 
a hangjaidat. Most, mivel hogy te Márkó király katonája vagy, szaba-
díts meg engemet a varázslat alól, királyodnak visszagyön a hangja, ha 
én szabad leszek. Hát úgy is vót. A katona kivette a ládából a király-
kisasszonyt, kiemelte, és elvitte a királyi udvarba. Márkó király meg 
a testőrzője kísérték. Hát amint beléptek a király udvarába, a király-
kisasszony apjáho, a szépséges királykisasszony körű mind fölröppen-
tek a tündérek, és abba a percbe Márkó király megszólalt, visszakapta 
a hangját. így mentette meg Márkó király katonája a szőke hajú király-
kisasszonyt, Márkó királyt, meg a testőrzőji't. Meg is jutalmazta érte a 
királykisasszony édesapja sok arannyal. 

MÁRKÖ KIRÁLY ÉS A SZERBIAI BlRŐ 

A Márkó király nagyon lelkiismeretes vót, nagyon értette a szé-
gínynek a sorsát. Egyszer eszibe jutott neki, hogy elmégy szíjjel níz, 
mégnízi a falvakban, milyenek a bírók a szégínyékhő. Félőtözött ván-
dorló ruhába, hotyhát űtet né ismerjék még. Az egyik kis szerbijai 
faluná mégát, hallotta, hogy ott inagyon gonosz a bíró a szégínyékhő. 
Bement a faluba, éppen estédén ért oda. A községházán nem fogad-
hatta iaz a kisebb bíró, mert az igazi nem vót ott. Kéreckédétt kérte 
azt, hogy helyezze é valamelyik házná íjjelre. Ez a kisebb bíró azt gon-
dóta, hogy tán még bogara is van, mer annyira rongyos, piszkos vót, 
elküldte a falu legszégínyebb emberihe. Nohát az a szégínyember jó 
szívvé fogadta, látta, hogy szégíny utas. Mivel hát neki is nagyon sok 
családja vót, mit vót mit tegyen, átment a szomszídba, kért egy darab 
kényeret, még szalmát, hogy légyén hova fekünnii a vendígnek. A szom-
széd adott is jó szívvel, rendes, jóravaló szerb ember vót. Leterítette 
a szalmát, de nem is tudott rá semmit sé termi. Márkó király jóízűen 
mégfalatozta a kinyeret, nagyon mégsajnáta a szégíny embert, maga 
mellé hítta, és kérdézte: 

— Hogyhogy ilyen szégíny vagy? Nem kapsz segélyt? 

71 



A szégínyembér elmesélte rneki, hogy amikor a bírótú kért segélyt, 
akkor azt kívánta tűle, hogy három méter fát összevágjon. Pedig akkor 
íppen nagyon gyenge vót, beteg vot. Márkó király mindént nagyon 
megjegyzett, megkérdezte a gyerekek nevit is. A szégínyembér megijedt, 
de azt mondta neki: 

— Semmit sé félj! Jutalmat kapsz, amért hozzám őszinte voltál. 
Mikor mégvirradt, Márkó király elment a közsígházára, hogy kérjen 
alamizsnát. Már akkor ott vót a bíró is. Előbb huszonötöt veretett Már-
kóra, aztán megkírdezte: 

— No, mit akarsz? 
— Egy kis alamizsnát. 
— Dógozni nem akarsz? Avval kő kezdeni. Ezt nem tudod? 
Azután megfogatta a poroszlókkal a Márkó királyt, és öt méter fát 

kellett neki összevágni. Márkó király, amint vágta a fát, egy nagyobb 
darabot beszurkozott, és ráírta a nevit; meg ezt a kis rigmust: 

Így bánnak itt a szegínnyel, 
Huszonötöt adnak neki, 
Huszonöt bot jár ki neki, 
Alamizsna nem jut neki. 
Az a bíró. híres bíró, 
Hogy ez milyen igazságos! 
Ruhám rongyos, ruhám szutykos, 
Szégínyembérnek jó nem jár. 
Én vagyok a Márkó király. 
Én írtam ezt, Márkó király, 
Én jártam itt, Márkó kriály. 

Mikor elvígezte a munkát, kapott még huszonötöt az ülepire, amiért 
ilyen piszkosan, szutykosan bejött a faluba, és szégyenítette a kössígét. 
Utána adtak neki még egy pár dénárt, és elkergették. 

Három nap múlva Márkó király kihirdette, hogy országjáró útra 
indul, elmegy minden faluba, városba, hogy megnízze, rendbe van e 
minden, meg hogy bánnak a szögény emberekkel a bírók. Befogatta a 
hatlovas hintót, beült, és először igényesen abba a faluba ment, ahun 
elverték. Rettenetes nagy örömmel fogadták, zöld ágat, virágot hántak 
elé. Nagyon hajladoztak előtte, különösen pedig a bíró. Mondta a Márkó, 
hogy mindent meg szeretne nízni, mutassanak meg neki mindént. A gár-
disták kísírték, benízétt mindénhova. Elérkezett ahho a nagy fáskam-
ráho is, ahol vágta a fát. Rögtön mégkereste azt a hasáb fát. Elővette, 
és megmutatta a bírónak. Mikor az elolvasta a rigmust, nagyon mégijedt. 

— így bánnak itt a szégínyekkel? — kérdezte a király. Senki nem 
mert szólni. Márkó király pedig megparancsolta, hogy a bírót vigyék ki 
a falu végire, hagy lássa mindenki, hogy ezt érdemli a királyiul, amiért 
úgy bánik a néppel. Ott felakasztották az igazságtalan bírót. Ezt is 
érdemelte. 

A Márkó király ilyen igazságos vót. 
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MÁRKÓ KIRÁLY PÍZT SZÓR A GYERÉKÉKNEK 

A Márkó királynak nagyon sok lova vót, de a harcba mindig az 
Almásderes nevezetűn járt. Szerette nagyon a Keselylábút is —• mer azt 
úgy hívták —, de azon mindig rongyos ruhába járt. 

Egyszer, amikor felöltözött zsíros, paraszt ruhába, és felült a Ke-
se'lylábú lovára, ez törtínt vele: 

Nagyon messzire mént, ki tudja hány kilóméterre az udvarátul abba 
a piszkos, maszatos, paraszti ruhába. Már kísű délután vót, amikor a 
völgybe beért egy kis szerbiai faluba. Ott annyi volt a gyerek, mint az 
égen a csillag, és olyan nagy lármával fogadták a vándort, hogy nem 
lehetett semmit sé hallani a kiabálástú. A vállán lógott a torbája, ez 
nagyon szép torba vót ám, mindig vitte magával. Látta, hogy ezek a 
gyerekek nagyon csórén vannak felőtözve, soványak, talán még éhesek 
is vótak. Az a rettenetes török mindént megevett előlük, meg elvitt min-
dént, hát nagyon szégíny sorsba éltek ott az emberek. Nagyon mégsaj-
nálta a Márkó király a szép kisfiúkat még a kislányokat, s gondóta, 
örömet szerez nekik. 

Leakasztotta a vállárul azt a torbát, és elkezdte szórni nekik a pízt 
Marokkal szórta, szórta a rengeteg pízt, mind aranybul vót, úgy íínylétt, 
mint a csillag, ahogy gurút szíjjel. A gyerekek még szedték, szedték, 
nem győzték kapkonni, annyi vót körülöttük. Mikor mindegyiknek a 
feje a földre nízett, ahogy kereste még szedte a pízt, a Márkó király 
szó nélkül elvágtatott a lovával onnan, hogy ne is vegyék észre 
távozását. 

MÁRKÓ KIRÁLY LEGYŐZI A SZERECSEN KIRÁLYT 

Ügy hívták ezelőtt azt a világot, nagyfülű világ. Akkor vót a török-
járás. A törökök nagy harcba vótak a szerbekkel. Mentek átal Szerbián. 

Meghallotta ezt a nagyerejű Márkó király, elment eléjük. Amikor 
a Drin folyó part jára ért, ott dékungot ásott. Az a dékung égy mély 
mélység, mély árok, és bevan fedve zöld fűvel. Azon keresztül vannak 
a drótok, azok a hegyes drótok húzval. Ilyent ásott ott Márkó király. 
Először az őrség gyött, észrevették a dékungot, és átugrálták, Márkó 
király harcba szállt velék, mindet lé is szúrta. A nagy csapat nem ka-
pott semmi hírt, azt hitte a vezérük, mindén rendben van, mégindultak 
a Drin folyó felé. Márkó király állt, várt rájuk. Nagy, hatalmas ember 
vót, a török csapat sem vót kicsike, de a törökök neki mégis kis aprósá-
gok vótak. Mindannyian beleestek a dékungba, és ott mind elpusztult. 
A vezérük a Szerecsen király vót, a hegyes drótok mind kiszurkálták 
a szemit, és nagy orditások közepette könyörgött Márkó királynak, hogy 
kegyelmezzen meg neki. Márkó király nem könyörült rajta, mert nagyon 
haragudott, hogy ekkora török csapatot hozott ellene. így győzte le a 
Drin folyó part ján a Szerecsen királyt, aki sok keserűséget okozott neki 
életében. 
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MÁRKÖ KIRÁLY A GRÁNICON 

Az asszonyok a Drin folyónál mosták ia ruhát suj okkal. Akkor a 
török csapat meglepte űket. A gránic körül vót ez, ezelőtt gránicnak 
hívták a határt. Valami öt, hat szerb asszony mosott ott. Egy szerb 
asszony szoptatta -a kisfiát, a többi gyerekek a kosárba vótak. Azelőtt 
olyan fűzött kis kosarak vótak, tudja, a hátukon vitték ezekbe a gyere-
keket a szerb asszonyok. 

Márkó király gyönyörű szép lován éppen arra lovagót, és arra lett 
figyelmes, mikor meglepték űket a törökök. Hallotta a nagy sírást, a lár-
mát. Egy (kicsit a kosárbul a törökök a lándzsára szúrtak, csúnyán fel-
húzták. Az asszonyok felszaladtak a folyó mellől, sujokkal verték a törö-
köket, de azok nem ijedtek meg a mosófátul. Márkó király a sivalko-
dásra ment közéjük, de előbb megkötötte a lovát egy fatörzshö. Nagyon 
erős ember vót, néggyel, öttel harcot egyszerre, elbírt velék, mert azok 
csak az őrök vótak még, előre mentek terepszemlére. Legyőzte őket 
Márkó király a nagy erejével, de azért megsérült neki is a jobb keze. 
Egy nagy derék szerb asszony a szép fehér fejkendőjit széthasította, és 
bekötözte neki a hatalmas karját. Mire odaért vóna az egész török 
csapat, az asszonyok, ugye, onnan mind elmentek. 

Azon a helyen, ahun a kisgyerekét lándzsára húzták, egy nagyon 
nagy fa nyőtt, fehér virágja van, és a tövibe víz fakadt, tiszta, átlátszó 
finom forrásvíz. 

MÁRKÖ KIRÁLY BOSSZÚJA 

Márkó király egész nagy ember vót ezelőtt, a szerbéknek az idejibe. 
Hosszú hajat viselt, nagy bajsza vót, egészen ojan kegyetlen szépen ki 
vót mindig őtözve, mint mostan őtöznek, hosszú nadrág, hosszú kabát, 
és így járt a Márkó király. Vót neki égy nagyon szép lánya, ós egyszer 
a Márkó király azt gondolta, mivel a lánya benne vót a korba, hogy 
majd férhé adja. Megkérdezte először a lányát: 

— Kit szeretnél, drága királykisasszonyom, férjednek? 
Ő azt félelte: 
— Felséges királyom, Márkó királyom, édesapám, nagyon szeretem 

az összes királyfiakat, akárkit hozhat elő, én mégis majd akkor mu-
tatom még, hogy kit szeretek igazán. És a király, a Márkó király az 
összes területbe hírésztelte, hogy az összes királyságnak a fiai győjje-
nek elő az udvarába. Oda is mentek sorba. Akkor odaadott a lányának 
egy szép gyűrűt, és várta, hogy most melyik fiúnak dobja. Márkó király-
nak a lánya egyszerű, csak égy olyan török fiúnak, török bárónak 
dobta. No ez nem jó lesz. Ezek ugye mind elmentek, elmentek, mosmán 
a lánya bemént az apjáho a kastélyba. Kérdezte tűle: 

— Melyikbe dobtad, lányom, a gyűrűt? 
A leány megmutatta, hogy ehhé a törökhő. Erre megveszett nagyon 

a Márkó király. 
— Hát hogy gondótad té egyszerű török bárónak dobni a té gyűrű-

det, mikor szebbnél szebb királyfiak vótak itten? 
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De a leánynak az tetszett legjobban. Nagyon veszett vót a Márkó 
király, és hadat üzent a törökök királyának, a Fekete királynak. Most 
égy nagy harcot fog végbevinni velék. Akkor a Márkó királynak a lánya 
nagyon sírt, nagyon sírt, hogy ő most nem méhet ahhó a török fijúhó. 

De égy éjszaka elgyött a török fiú, felültette a lovára a Márkó 
királynak a lányát, és elvitte. Márkó király mikor ezt megtudta, még-
jobban mégharagudott, hadba iindút a törökök ellen, a Fekete király 
ellen. Gyöttek a törökök lándzsákkal, mindennel, a fiú pedig tovább 
ménekült, vitte Márkó király lányát. Amikor odaért vele, a török csa-
pathó, körösztül szúrták a mejjit, és fölhúzták a lándzsára a szép leányt. 
A törökök aztán végigmentek az egész országon, és mindenfele csak 
gyilkoltak, szurkáltak, a török nem ismert kegyelmet, mindénfele kicsit, 
nagyot, akit csak láttak, mindenkit keresztül szurkáltak. Azért csinál-
tak a törökök ilyent, amiért nem engedte a Márkó király, hogy égy-
szerű török fijúhó ménjén a lánya, nagyon lenézte a nemzetüket, az or-
szágjukat. Azért vótak olyan kegyetlenek. Keresztül mentek az egész 
Szerbiján, az egész országon. Nagyon bánatos lett a Márkó király, mikor 
mégtudta, mi történt a lányával. Nagy harcot készített a török ellen. 
Ezért csinált nagy ellenszúrást, amér az ő lányával így cselekedtek. Ő is 
mindén törököt légyilkót. Márkó király azután olyan kegyetlen vót 
mindégyikhé, nem tűrt egyet sé, mer nagyon bánatos vót a lánya után, 
hogy így kellett annak meghalni. Még bátrabb lett Márkó király — 
almásderes lova vót —, és bemént az összes török csapatba. Térdig érő 
vérbe mént, mént a törököknek. Verte őket lefele, mert nagy bánatot 
tett a szívíre a Márkó királynak, hogy a lándzsával leszúrták a lányát. 
Azóta nagyon bánatos vót, és mindig aszt gondóta magába, hogy a törö-
köknek többet ide be nem szabad jönni, mert az ő lányát mégölték, az 
országát még tönkretették. 

MÁRKÓ KIRÁLY MEGMÉRGEZI A TÖRÖKÖKET 
A SÁRKÁNYFEJEKKEL 

Egyszer a törökök el akarták pusztítani Márkó királyt. Legyőzni 
nem birták, hát arra terelték a boszorkánykút felé, abba a hétfejű sár-
kán tanyázott. Ö, olyan kitartó és erős ember, hogy a sárkánytul féljen? 
Éppen azért is elment a boszorkánykútho. Mikor a sárkán kidugta az 
első fejit, mer hét vót neki, meg nagy vastag hosszú métérés nyaka, az 
első fejit rögtön lecsapta, de másztak fölfelé a többi fejek is. Azt is 
mind levágta, és aztán beleszúrt a lándzsával úgy a sárkánba, hogy ki-
hajimtotta a boszorkánykútbol. Ez a sárkán húsz méter vót, ha még nem 
hosszabb, de azér Márkó király megharcót vele. A sárkánfejeket össze-
szedte, és apróra összevágta, elküldte a török szultán sátorába. A törö-
kök nem tudták, milyen hús, látták, össze van jó aprítva, paprikást főz-
tek belőle. A méregtül, ami a sárkánfejekbe vót, elpusztult jó pár török 
csapat. így mérgezte meg Márkó király a törököket. Nem jártak túl az 
eszén, akarták, hogy meghaljon, de Márkó király ügyesebb vót, űket 
tette el láb alul a méreggel. 
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MÁRKÓ KIRÁLY LEVÁGJA TlZEZER TÖRÖK FEJÉT 

Márkó király idejibe, mikor a törökök átgyüttek, hát Márkó király 
elébük ment. Nagyon erős vót, nem akart hátul maradni, mindig elöl 
ment a lovon, nem félt senkiiül se, kitartott a legnagyobb harcba is. 
Azért gyűlölte a törököket, mert azok olyanok vótak, hogy nem kímíl-
tek senkit, ütöttek, vágtak, a nőket a mejj éknél fogva felfűzték, a kis-
gyerekeket a bőcsőbe ott aprózták össze a szülők előtt, és aztán végez-
ték ki a szüleiket. Márkó király ezt nem birta, erős nagy ember vót, de 
nagyon jó lelkű és jószívű. Mindig az vót a fejibe, hogy az igazságot 
akarta, halálig képes vót 'azért harcolni. Mindig ,a tűzbe vót, akár merre 
mentek a törökök, ő utánuk indult, és elő harcolt a csapatban. Akkora 
vót az ereje, hogy egyszer egyedül, amikor a törökök elé került, a ka-
tonái messze maradtak tűle, még akkor sem ijedt még. Nem lehetett 
semmit hallani, csak a kiabálást, meg sirr-surr, sirr-surr, ahogy a Márkó 
király a kardjával vágja a török fejeket. Tízezör török fejet vágott le 
egymaga, és még egy sebet se kapott. Csak hullott a sok török fej a 
földre. 

Nem is mentek asztán a közelibe se, mikor meghallották, hogy mi-
lyen nagy ereje van, és milyen jó harcos. 

A török fejekből aztán egy nagyon nagy hégy létt, annak a teteji-
be pedig egy holló rakott fészket, és lettek szép kis hollójaji. A törökök 
vériből három nagy folyó keletkezett, annak még most is olyan zavaros 
a vize ott Szerbiában, és csak egyfajta hal van benne. Evvel a hallal 
táplálkozik a holló, mert csak ezt birja enini. Még lész hal a folyókba, a 
holló is addig él a fiaival. 

MÁRKÖ KIRÁLY JÓSZÍVŰSÉGÉRŐL 

Márkó királynak mindénféle szolgájai vótak a kastélyába. Valamit 
észrevétt, mintha a kulcsárja szerelmes létt vóna az ő feleségibe. Mégis 
úgy vélte, hátha nem is úgy van, ahogy ő elgondolja. Mindég odavót 
a harcba, nagyon erős, harcias ember vót, mindén harcba szeretett ott 
lenni. Mikor égyszér hazamégyén, lássa, hogy nem úgy foglalkozik a 
felesége ővele, ahogy kéne. Mondja is neki: 

— Mi van téveled, királyasszonyom? 
— Én nem tudom — felelte az. 
Mégis, hogy né végye észre, Márkó király kesergétt, hogy neki így 

fáj, úgy fáj, a feje fáj, mindénféle baja van. 
De mégint kellett harcba mérani a törökök ellen, hát elment. Míg 

odavót, a királyné összebeszélt a szakácsnéval, hogy el kell pusztítani 
Márkó királyt. A szakácsné ki is tanáta hogyan. 

— Félsígés királyasszonyom, majd főzünk feketekávét, és mikor 
hazagyön a fölséges király — úgyis mindig kávét kér legelőször, — hát 
most is azt fogunk neki fölszolgálni. 

Úgy is vót. Mégfőzte a feketekávét a szakácsné, mikor Márkó 
király hazagyött, fáradt volt, mert nehéz harcba vót. Szép deres lovon 
gyött, és mikor bement a kastélyba, leült. Viszi bé neki a szolgája a ká-
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vét, fölterítik neki, de olyan különlegesen nézi a Márkó király, hogy mi 
történik. Mintha a kávé sé olyan vóna, amilyen szokott lenni. Olyan 
különös. Egy fekete kupába vót, és nem is látszott, hogy fekete vóna, 
jobban úgy mégszürkült. 

Szót a szolgájának: 
— Légyén szíves, igya meg maga ezt a kávét! Tessék, öntse fél! 

Én nem kívánom most a kávét. 
Mikor az felöntötte a kávét, szörnyethalt mindjárt Márkó király 

színe előtt. Akkor szeget ütött a Márkó királynak a fejébe ez, hogy biz-
tosan a felesége akarta őt megmérgezni. Parancsra hívta az egész ud-
vart, a félsígés királyasszonyt is, hogy mit akartak vele elkövetni. Sza-
badkozott a királyasszony, hogy ő nem, hogy ő nem, ő nem tudott erről 
semmit sé. De a szakácsné elárulta. 

— Azt parancsolta a fölséges királyné, öntsek a felségnek ópijót 
a kávéba, hogy puszituijon el. 

Nagyon megharagudott a Márkó király, rögtön lóra köttette a sza-
kácsnét, és az össze-visszaszaggatta, mert az egész országba húzgálta, 
így a szakácsné meghalt. A királyasszonyt pedig azonnal kiűzte a kas-
télyból. Mielőtt az elindút volna, még előfogta, hogy mért akarta ezt 
vele elkövetni. Szabadkozott a királyné, hogy hát így, hát úgy, de végül 
mégis kivallotta, hogy szerelmes a kulcsárba. 

— Akkor nem birsz a kastélyba tartózkodni — mondta Márkó 
király. — Té menj, de a kulcsár maradhat! 

A királyasszony elment, elbolyongott az erdőbe. Állapotba vót a 
kulcsártól, és mént, ment, mendegélt a nagy lerdőbe. Mikor béért az 
erdő sürejibe, égyszércsak érzett valami nagy fájdalmakat. Odaért a 
királykoroinafa alá. Ott rosszul lett, és nemsokára égy szép kisfiút ho-
zott a világra. Bánatos vót, hogy most mit csináljon, hova tegye. Hát 
összeszedegetett faágakat, leveleket, ebbe belepólyázgatta a kisfiút. Fel-
vette az ölébe, és ment, mendegélt, még nem talált égy nagy mélysé-
gét, égy nagy mély lukat. Mikor oda belemént egy kis enyhelyre, nem 
tudta elképzelni, hogy ő hova mént bé, de muszáj vót enyhelyre vinni 
a kisfiút. Egyszer arra járt egy vadász, hallotta, hogy emberhang, gye-
reksírás jön bentről, benézett a lukba. Hát lássa a szépséges király-
asszonyt, aki égy kis csemetét fogdos a kar ja i közt. Lehajlott, beszólt 
hozzá, megkérdezte, hogy került ide. A királyasszony elmesélte a baját. 
Elmondta, hogy őt Márkó király kiűzte a kastélyából, mert rossz vót, 
nem maradhatott ott. Hát akkor a vadász szépen kihúzta onnan a kicsi-
jivel együtt, és azt mondta neki: 

— Van énnekem itt égy szép kis kunyhóm, ott tartózkodhatsz. Majd 
fogdosunk az erdőben őzikéket, annak van tejeji, és avval felneveled a 
kisfijút. 

De egy este, már a vadász nem birta tovább, levetette vadász ru-
háját, s hát nem más vót, mint Máricó király. 

— Szépségös királyasszony, én vagyok a te urad. Drága, szépséges 
királyasszonyom, hazajönnél-é velem? 

— Miért ne, felséges királyom, ha megbocsájtasz? 
Hazavitték a kisfiút is a kastélyba. Szép daliján legén lett belüle. 

Márkó királyra nagyon törtek a törökök, hadat üzent, és elment mégint 
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a harcba. A daliján fiút is vitte magával, aki bátor katonája lett, úgy 
vágta a törököt, mint a répát, mer Márkó király mégtanította, mintha 
a saját fiija lett vóna. 

MÁRKÓ KIRÁLY POHÁRKÖSZÖNTŐRE MEGY A TÖRÖKHÖ 

A törökök összejövetelt csináltak, és a Márkó királyt is méghívták, 
hogy pohárköszöntések lesz. A Fekete király nagyon szerelmes vót 
Márkó király szépséges leányába. Márkó király ellenkezett, erről hal-
lani sé akart . De a török császár is tudott erről az ügyről, hogy a Márkó 
király lányát szereti a Fekete király, és segíteni akart. Márkó király 
bánatos vát, de mégis meggondolta magát, hogy elmegy, mer összejö-
vetel lesz, és ő is -részesüljön a pohárköszöntísben. No, és mikor leültek 
az asztal köré, űnieki olyan különös poharat adtak. Ügy visszaát neki, 
hogy talán az nem is olyan, mint a másé. Gondolta magába, hogy ezek 
valami nagy spekulációt akarnak raj ta követni. Azt mondta a mellette 
ülő török főljebbvalónak: 

— Légyén szíves maga, fogja meg a poharamat! 
—- Köszönöm szépen, én nem akarok abból inni, a felségnek van 

készítve az a pohár. 
De gondolta magába, hogy mégse iszik abbul. Inkább majd keres 

másikat, sorba vótak ott a poharak. Mikor elvett egy másik pohárt, a 
török császár borzasztó megveszett, mer tudta, hogy a Fekete király 
nagyon akarja Márkó király lányát, és ha Márkó király most nem hal 
meg, semmi sem sikerül. A pohárba ópijó vót öntve, ezt kellett volna, 
hogy mégigya. Egy szerencsétlen török — az is ott vót a pohárköszön-
tőn — az öntötte fel, mikor köszöntötték a török császárt. Az meghalt 
abban a pillanatban, rögtön. Ezt látva Márkó király nagyon méghara-
gudott, és hadat üzent a török császárnak meg a Fekete királynak. 
Sohasem tudott megnyugodni, hogy őt el akarták pusztítani ópijóval a 
török császár pohárköszöntőjén. 

MÁRKÓ KIRÁLY HALÁLA 

Hadat üzentek a törökök. Márkó király mégindult a harcba. Ahogy 
harcoltak, zavarta a törököket, már nagyon messze-messze vótak. Egy 
nagy bárka felé közeledtek. A bárkába nagyon sok török vót má le-
fegyverezve, s amikor Márkó király berohant, mind fölugráltak. A tö-
rök szultán is ben vót éppen. Körülvették Márkó királyt, elzárta az a 
sok török az utat, és beledöftek a hasába egy nagy lándzsát. Márkó 
király nem birt kimenni, s így végezték ki abba a nagy bárkába. 

A Szabolcsiki Juliannától feljegyzett mesékkel összefüggésben a 
következőket állapíthatjuk meg: 

A mesemondó kombinálja a szerb horvát népmesei és népköltészeti 
motívumokat az Európa-szerte ismert népmesemotívumokkal, kombi-
nálja őket a saját képzelete által alkotottakkal, és beleszövi a környe-
zetében fellelhető azon elemeket, amelyek beleilleszkednek meséjének 
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tárgyába. Meséiben azonban nem találkozunk egyetlenegy közvetlen 
visszhanggal a Kraljevic Markórói szóló szerbhorvát epikai költészeté-
nek dalaiból, valamint a szerbhorvát népköltészet stílusának elemeiből 
vagy formájából. 

A meséiben fellelhető jellegzetes és hangsúlyozott elemek közül 
kiemelnénk elsősorban Marko Kraljevic tulajdonságait: 

1. Jóságát, nemességét, de nyerseségét és kegyetlenségét is, amely 
kifejezésre jut az ellenséggel szemben, s bajt és rosszat hoz mind neki, 
mind népének; továbbá természetfeletti testi erejét, fölényét. Kivétel 
nélkül mindig legyőzi az ellenséget. 

2. A török gonoszságát és kegyetlenségét: a török éppen olyan el-
lensége Markónak, mint a fekete király (Szerecsen). 

Ezekkel <az elemekkel — amelyek a szerbhorvát népköltészetből 
erednek — találkozunk a bácskai ruszinok népmeséiben és népdalai-
ban is. Szabolcski Julianna meséiből érezhető azonban a mesemondó 
megilletődöttsége és félelme is a töröktől és ennek gonosztetteitől. 

Az Európa-szerte ismert mesékből a Szabolcski Julianna meséibe 
beleszőtt motívumok vagy elemek közül megemlítjük a következőket: 

1. A disznópásztorból király desz. 
2. Az elvarázsolt hercegkisasszonyt a királyfi fölébreszti álmából. 

Ez a motívum Szabolcski Julianna meséjében bővül, a mesemondó saját 
képzeletével tarkítja és bővíti közvetítő személlyel, Kraljevic Marko 
egy katonája alakjával. 

3. A király félveszi a szegény vándor alakját, hogy ilyen módon 
tudomást szerezzen arról, hogyan él a népe. Ez a Mátyás királyról szóló 
magyar meséknek az eleme. 

4. A kéz nélküli leány közismert motívuma: Marko király elűzi 
királyi udvarából hűtlen feleségét; ez az erdőbe menekül, gyermeket 
szül, később a király vadászöltözetben megtalálja őket, megbocsát a 
feleségének, és haza viszi őket. Megemlítjük, hogy a Marko feleségének 
a hűtlenségét, amelyet sem a szerbhorvát néphagyomány, sem a törté-
nelem nem említ, megénekelte Ady Endre is a Markóról szóló fiatal 
korában írt balladájában.1 

5. A királyleány férjhezmenetele; szereti a legényt, akit nern vá-
laszthat férjéül. 

6. A sárkánymotívum; itt hatfejű sárkányról van szó, amelynek 
Markó levágja minden fejét. 

A 4., 5. és 6. (pont alatt említett motívumok úgyszólván ugyanebben 
a formában megvannak a XIX. század végén és a XX. század elején 
feljegyzett bácskai ruszin népmesékben is. 

Szabolcski Julianna meséit gazdagítják a beleszőtt szociális elemek 
is, amelyek a legszegényebb falusi rétegek felfogásáról tanúskodnak. 
Megemlítjük a Márkó király és a szerbiai bíró és a Márkó király pénzt 
szór a gyerekeknek c. meséket, amelyekben kétségtelenül kifejezésre 
jut a mesemondó visszaemlékezése saját kínos gyermekkorára, ennek 
állandó kísérőire: a nélkülözésre, az éhezésre, a mezítelenségre, sőt a 
tisztátlanságra is. Ezért a Márkó király személyének a mesélő az elnyo-
mottakat védő szerepét juttatja, az igazság szimbólumát, aki szigorúan, 
de igazságosan megbünteti a falusi bírót, a szegények elnyomóját és 

79 



zsarolóját, a nélkülöző, éhes gyerekeknek pedig szép tarisznyájából ma-
rokkal szórja az aranyat. 

A mesemondó saját társadalmi körébe helyezi Márkó királyt; ő is 
nagyon szegény gyerek volt, mint diisznópásztor az istállóban aludt 
(Márkó király gyermekkora), arról álmodozik, hogy király lesz, ami 
Szabolcski Julianna és nagyapja, Tóth József, szerint a gazdagság, a 
kényelem és jóllakottság fogalma. 

Szabolcski Julianna meséinek a motívumaiból, amelyeket nagyap-
jától tud, és erősen foglalkoztatják az ő képzeletét is, kiemeljük azt a 
motívumot, amikor a török, mint ellenség, handzsárral átszúrja a böl-
csőben alvó csecsemőt. Szabolcski Julianna nagyapja, és annak nagy-
apja is, részt vehetett valamilyen háborúban, és láthatott is ilyen vagy 
hasonló jelenetet, de ez a motívum jelen van a szerbhorvát népkölté-
szetben is. A mesemondó képzelete állandóan összefonódik a szerb-
horvát népköltészet elemeivel. Igaz, nem ismeri a Sarac nevet, mégis 
tudja, hogy Miarko lova almásderes, nem egyszerű ló. A szerbliorvát 
népköltészeti motívumokat és elemeket különben is többé-kevésbé az 
eredetihez híven adja vissza: Márkó az erejét a tündérektől (viláktól) 
kapta, a jósága és az igazságszeretete, a már említett fő jellemvonásai, 
valamint a durvasága és a kegyetlensége (főképpen az ellenséggel szem-
ben), erejének hiperbolizálása jelen van, úgyszólván minden meséjében. 
Ezek a tulajdonságok részben Toldira is emlékeztetnek, aki, bár nemesi 
származású, falun él, és falusi munkát végez fiatalkorában. 

A szerbhorvát népköltészetből kölcsönzött motívumokból megem-
lítjük még a következőket is: Amikor az asszonyok ruhát mosnak a 
folyón, megjelenik a török (a szerbhorvát népdal a Varadinka Mara 
címet viseli) handzsarral, átszúrja a bölcsőben fekvő csecsemőt. Ezen a 
hegyen nagy fa nőtt ki, fehér virággal tele, ennek aljában pedig tiszta, 
átlátszó forrásvíz fakadt. Ez az elem kontaminálja a szerbhorvát Bog 
nikom duzan ne ostaje c. népballadát több ismert magyar népballadá-
val, amelyéknek az elemeit a mesemondó saját ízléséhez és elképzelé-
séhez igazítja. 

Szabolcski Julianna meséiben érezhető a rokonszenv a Duna—Száva 
alatt élő szerb nép iránt. Tudja, hogy Márkó király ezekről a vidékek-
ről származik, hogy anyja „szépséges szerb nő", hogy a gyerekek, aki-
ket a falusi bíró kegyetlen bánásmódban részesít, „szép gyerekek". 

Az említettek, valamint a töröktől való rettegés, minden bizonnyal 
visszhang Karadorde Szerbiájának bukására. A Bácskába özönlött 
menekülők meséltek a háború szörnyűségeiről, a törökről, s ez szemé-
lyes élménye lehetett Tóth József nagyapjának. 

A verssorokat, amelyek az egyes szövegekben előfordulnak, vala-
mint a Márkó királyról és a gerlicéről szóló verset, Szabolcski Julianna 
legtöbbnyire hetes-nyolcas verssorokban közölte, de akadnak más vers-
formák is. Megállapíthatjuk, hogy Szabolcski Julianna ismerte a szerb-
horvát népköltészeti formákat, ennek ellenére verselése nem gördülé-
keny, inkább a próza felé hajlik. 

A Kraljevic Markóról szóló dalok és mesék jelenléte a Pannon-
cíkság déli peremén élő etnikai csoportoknál azzal magyarázható, hogy 
ezek közvetlen érintkezésben voltak a szerbhorvát folklórnagyo-
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mánnyal.2 Radovanovic Miljana rámutatott a Kraljevic Markóról szóló 
motívum jelenlétére három kárpátaljai ruszin mesemondó prózájában,3 

Lintur Petarnak pedig az a merész hipotézise, hogy a Kraljevic Mar-
kóról szóló folklórhagyomány behatolt a Kárpátalja területén lakó 
ruszin népcsoportba is még a XVII. és a XVIII. század folyamán.4 

Szabolcski Julianna vallomásából kiderül, hogy a Kraljevic Markóról 
szóló meséket nagyapjától, Tóth József tói hallotta, aki a szerémségi sző-
lőkben csőszként kereste kenyerét, és itt találkozott mind a szerb, mind 
a magyar szőlőbéresekkel. A ruszinokat nem említi, de mi föltételezzük, 
hogy velük érintkezett, miután a bácskai ruszinok, különösen a kuco-
raiak és a keresztúriak, a szerémségi szőlőkben mint béresek és nap-
számosok dolgoztak. Tóth József nem tudott szerbül: unokájának me-
sélte, hogy ő is a nagyapjától és a szerémségi magyaroktól hallotta e 
meséket. Minit tehetséges mesemondó, maga is kombinálta a meséket, 
beleszőtte a királyokról, bárókról és szegényekről szóló elemeket. 

Mi megkísérelünk rámutatni még egy lehetőségre: arra, hogyan 
szövődtek össze a motívumok és a mesék a bácskai magyarok, szerbek, 
ruszinok, németek és szlovákok között; akik mint egymás mellett élő 
etnikai csoportok több vonatkozásban is hatottak egymásra. Egy sze-
rény megjelent tanulmány taglalja azokat az elemeket és motívumokat 
a magyar és a szerbhorvát népmesevilágban, amelyek jelen vannak a 
bácskai ruszinok népmeséiben,5 míg Radovanovic M. tanulmánya bőven 
taglalja a szerbhorvát népepikának, különösen a Kraljevic Markóról 
szóló motívumok jelenlétét a bácskai, de leginkább a kucorai ruszinok 
népi prózájában.6 Radovanovic M. kutatásaiból kiderül, hogy a kucorai 
mesemondók ahhoz a falusi réteghez tartoztak, akik a szerémségi szőlők-
ben napszámos- és béresmunkásokként jártak, itt hallották a guszlásokat 
is, de vallomásuk szerint maguk is olvastak népdalfüzetéket. 

Az ismert ukrajnai etnológus és folklorista, Hnatjuk Vladimír, a 
XIX. század utolsó évtizedében jár t Bácskában, a legfontosabb anyagát 
Kucorán és Keresztúron gyűjtötte, és a hátrahagyott feljegyzései érté-
kes részei a bácskai ruszinok néphagyományának. Feljegyzései közül 
legértékesebbek azok a dalok, amelyeket a kucorai mesemondóktól hal-
lott: Oszif Kulicstól (1860—1929) és Imre Farkastól (1873—1943). Ezek 
túlnyomórészt a Kraljevic Markóról, részben pedig Mátyás királyról 
szóló mesék és dalok. Hnatjuk feljegyzett tőlük 25 dalt Kraljevic Mar-
kóról. Kulics ez alkalommal kijelentette neki, hogy a Kraljevic Mar-
kóról sokat mesélnek, csak lenne hozzá elég hallgató.8 E dalok között 
vannak olyanok is, amelyeknek az elemei jelen vannak Szabolcski Ju-
lianna meséiben is: Korolevic Marko vojuje z Turkami proti Arabiv 
(a szerbhorvát eredeti: Marko Kraljevic i Mina od Kostura), Jak viz-
voliv Marko Korolivnu vid cornogo Arabina (Kraljevic Marko i Arapin), 
Marko i dvanaicat Arabiv (Kraljevic Marko i 12 Arapa), Svati Korole-
vica Marka (Zenidba Kraljevica Marka) stb. 

A Szerémségben dolgozó ruszin napszámosoknak, különösen a kuco-
raiaknak, nem volt idegen a magyar nyelv, mivel együtt éltek a ma-
gyarokkal, s erre az együttélésre a jó szomszédi és baráti viszony jel-
lemző.9 Radovanovic M. megállapítja, hogy a ruszin mesék nagyon kö-
zel állnak az eredetihez mind tartalmilag, mind formailag, és a Kral je-
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vic Marko mint a szegény emberek és az igazság védelmezője van ben-
nük feltüntetve. Kulics azt is megemlíti, hogy Markot a tündérek segí-
tették, így feltételezhető, hogy a ruszin mesemondók több népdalt is-
merhettek Markóról, mint amennyit Hnat juk feljegyzéseiben találunk10 

Megemlítjük, hogy a ruszin mesemondók is nemritkán, vagy a saját 
környezetükbe helyezik Markot, vagy egy olyanba, amelyet jól ismernek. 

Kulics és Farkas szerint Szerémségben számos ruszin mesemondó 
dolgozott, legtöbbjük névtelen maradt. Szabolcski Julianna nagyapja, 
Tóth József, és ennek a nagyapja valóban találkozhattak Szerémségben 
ruszin napszámos mesemondókkal, akik tudtak magyarul, és akiktől ma-
gyar nyelven is hallhattak meséket és dalokat, viszont Tóthék és más 
magyar béresek is mesélhettek nekik magyar tárgyú népmeséket. Ezt 
alátámaszthatjuk Hnat juk megállapításával, amely a kucorai népdal- és 
mesemondóktól feljegyzett Mátyás királyról szóló meséket illeti. Ezek 
azonosak azokkal, amelyeket Szabolcski Julianna a nagyapjától ismert. 

Feltételezzük, hogy Tóth J. sokkal autentikusabban, a népdalhoz 
hűen mesélte unokájának ezekeit a meséket, ahogyan maga is hallotta, 
felruházva saját képzeletével és átszőve egyéni elemekkel (a királyok-
ról, gazdagokról, szegényekről), míg Szabolcski Julianna meseanyaga 
lekopott, elszegényedett, amely csak az alapanyagot őrzi, persze az ő 
kontaminációjával és képzeletével átszőve. 
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R E Z I M E 

Jedan od autóra ovoga rada, Lajos Matijevic, zabelezio je, po pricanju 
Julijane Sabolőki, poljoprivredne radnice iz Rumenke, pripovetke o kralju 
Mariko kője je éula u svome detinjetvu od svoga dede, J. Tata, siromasnog 
poljoprivrednog iradnika. 

Ono sto moze da se zapazi kao karakteristicno u ovim pripovetkama je 
isprepliitanje: a) auterutifrnih elemenata srpskohrvatske narodne epske poezije 
0 Kraljevicu Marku, b) elemenata kője srecemo u opstepoznatim pripovet-
kama, rasirenim po celoj Evropi i c) elemenata koji su proizvod maste sa-
moga kazivaöa. 

U nekim od ovih pripovedaka izbija shvatanje najsiromasnijeg drustve-
nog sloja — nadniőara — koji je i najvise osecao teret drustvene nepravde 
1 bio izlozen kraj.njoj oskudici, cak i gladovanju, sto je u svome detinjstvu, 
prvih decenija ovoga velka. kada je od svoga dede i slusala ove pripovetke, i 
sama kazivaőica iskusila. 
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R E S U M É 

L'un des auteurs de ce travail, Lajos Matijevics, a noté de Julianna 
Szabolcsid les contes sur le roi Marco, écoutés dams son enfance du 
grand-père, pauvre travailleur villageois, J. Tot, dont on peut souligner 
comme les traits caractéristiques les entrélancements suivantes: 

a) les éléments authentiques de la poésie épique serbo-croate sur le 
Prince Marco, b) les éléments qu'on trouve dans les contes connus partout 
en Europe et c) les éléments produits par la phantasie de la diseuse même. 

Dans quelques contes on rencontre aussi la conception des journaliers, 
de la couche sociale des plus pauvres, qui a porté en plus la charge de l'in-
justice sociale, ce que la diseuse a éprouvé ellemême aussi en son enfance, 
au commencement du XX-ème siècle, a 1' époque ou elle a écouté les contes 
de son grand-père. 
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