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Hunyadi János lakodalma
Amikor Hunyadi János házasodni ké-

szült, hívatott háromszáz szakácsn�t, 

s leöletett ugyanannyi üsz�t.

„Én Istenem, szerelmes Sz�z-

anyám, ki fogja mindezt kifi zetni, és ki 

fogja megenni ezt a rengeteg húst?”, 

gondolja Hunyadi.

Leül a v�legény leveleket írni. 

Egyiket írja Márkó királyfi nak. „Gye-

re, Márkó, itt légy vasárnapra! Hozz 

magaddal egyezer vitézed, hozd ma-

gaddal, lakodalmi népnek.” Másikat 

írja Vitézl� Milosnak. „Gyere, Milos, 

légy itt vasárnapra! Hozz magaddal 

egyezer vendéget, hozd magaddal la-

kodalmi népnek.” Harmadikat küldi 

Rélja barátjának: „Gyere, Rélja, légy itt 

vasárnapra! Hozz magaddal egyezer 

vendéget, hozd magaddal lakodalmi 

népnek.”

Hej, ezután várja Hunyadi János, 

várja érkezését a lakodalmi népnek. 

Egyszer csak látja, tán felh� jönne oly 

sötétben, mintha es� készül�dne, ám 

nem felh� az, hanem zászlókat lobog-

tat a lakodalmi sereg. Olyan sokan 

vannak, hogyha le találna szakadni 

az ég, talán azt is fenntartanák zász-

laikkal.

Amikor megérkeztek, megáldotta 

�ket a v�legény anyja, és kérte, vi-

gyázzanak Hunyadi Jánosra, mivel a 

latinok országa hazugok állama, s � 

nem szeretné a fi át elveszíteni.

Amikor elindultak, a v�legény nén-

je levelet kezdett írni, amelyben saj-

nálkozott, hogy öccse mindenkit meg-

hívott, csak épp az � fi át, Csobánin Mi-

lét nem hívta meg. Igaz, Hunyadi még 

nem is látta, de azért tudott fel�le.

Mile messzi hegyekben �rizte ju-

hait, s olvasta a levél sürget� szavait: 

„Gyere gyorsan, fi am, anyád haldoklik!”

Más vitéznek az út egész hónap 

lenne, azt Csobánin Mile fél nap alatt 

megtette. Amikor megérkezett, ak-

kor látta, hogy nem haldoklik anyja, 

hanem fehér várában fel-alá sétál. 

Nyomban meg is kérdi t�le:

– Miért hívtál, anyám, oly sürgetve 

haza?

– Nagybátyád házasodik, s min-

denkit meghívott, csak téged, édes 

fi am, nem hívott! Félek, hogy baja 

esik latinok országában. Menj el, édes 

fi am, menj gyorsan utána! Azon a lo-

von vágtass, melyr�l � is tud, bár még 

sosem látta!

Csobánin Mile ráül a lóra, rövid 

id� múlva utoléri a násznépet, s mi-

vel lova nemes vérb�l való, egyenest 

az elöljárók közé viszi, épp Hunyadi 

mellé. Ám a v�legény nem ismerte fel 

a lovast, s el akarta veszejteni annak 

lovát.

De mondja néki Márkó királyfi :

– Ne tedd János, az egekre kérlek, 

a lakodalomba mindenkinek joga van 

eljönni, hadd legyen � is velünk!

Így aztán békésen továbbmentek 

Latinhonba.

Itt háromezer szék és háromezer 

pohár várta a násznépet. Mindenkinek 

jutott egy-egy ül�hely s teríték, csak 

Csobánin Milének nem, mivel nem 

várta senki.

Amikor � is leült, odakiált nékik a 

latinok ura:

– Ó, én v�muram, te Hunyadi Já-

nos, ha magad, vagy vendégeid közül 

bárki, nem tudja az almát feldobva 

megl�ni, nem mész el innen élve. 

Sem te, sem a násznéped!

Hunyadi ránézett Márkó királyfi ra, 

Márkó meg vitézl� Milosra, Milos pe-

dig Réljára, az egyenest a zöldell� f�re.
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Ekkor felállt Csobánin Mile és kérdi:

– Szabad-e nékem megl�nöm azt 

az almát?

– Szabadnak, szabad volna, csak 

épp ill� nem lenne – feleli Márkó ki-

rályfi  –, mert te hívatlanul jöttél el 

vendégnek!

Nem tör�dve ezzel Csobánin Mile, 

sz�re alól kiveszi nyílpuskáját, s ek-

képpen szóla:

– Miért ne találnám el én azt a fel-

dobott almát, amikor a hegyekben szú-

nyogokat is eltaláltam már nyilammal!

Négyszer l� Csobánin, s négy lyuk 

van már az almán, aztán tovább foly-

tatták a borivást. Ámde újból lekiált 

várából Latinország ura:

– Ó, én v�muram, te Hunyadi Já-

nos, ha magad, vagy vendégeid közül 

bárki, nem tudna átugrani nyolc lovat 

– melyekre szablyák lesznek t�zdelve 

–, akkor a latinok országából élve nem 

mégy haza!

Hunyadi ránézett Márkó királyfi ra, 

Márkó meg vitézl� Milosra, Milos pe-

dig Réjára, az meg egyenest a zöldell� 

f�re.

Ismét kérdi Csobánin Mile:

– Szabad-e nékem átugratnom?

– Szabadnak szabad volna, csak 

éppen ill� nem lenne, mert te hívat-

lanul jöttél ide vendégnek! – mondja 

ismét Márkó királyfi . – De ha meg is 

próbálnád, el�bb vedd le, juhász, a 

sz�rödet, hogy könnyebben menjen – 

teszi hozzá csipkel�dve Márkó.

– Jaj annak a madárnak, mely tollát 

sem bírja! – válaszolja Csobánin Mile, és 

egy helyb�l átugorja a nyolc lovat.

Ha még több lett volna, azokat is 

átugrotta volna.

Akkor látta igazából Latinhon ura, 

hogy kivel van dolga, ezért újabb pró-

bát eszelt ki, majd megint így kiált 

várából:

– Ó, én v�muram, te Hunyadi Já-

nos, most ki kell menned a harmatos 

rétre, ott találsz tizenkét leányt, közü-

lük kell kiválasztanod, hogy melyik is 

a te arád!

Lehajtja fejét Hunyadi János, s 

mintha csak magának mondaná, így 

szól magában:

– Hogy ismerem meg �t, mikor 

még sosem láttam?!

De Márkó királyfi  is csak néz Mi-

losra, az Réljára, Rélja pedig most is a 

zöldell� f�re. Egyikük sem mer menni 

a leányért!

– Szabad-e nékem a lányt meg-

ismernem? – kérdi most is Csobánin 

Mile.

– Szabadnak szabad volna, csak 

éppen ill� nem lenne, mert te hívat-

lanul jöttél el vendégnek! – mondja 

harmadszor is Márkó királyfi . – De ho-

gyan is ismerhetnéd fel te, mikor még 

én sem láttam soha?!

– Háromezer juhom van énnekem, 

de bármely bárány kezdjen el bégetni, 

én már tudom, melyik annak anyja! 

Hogyne ismerném hát fel nagybátyám 

menyasszonyát.

Odamegy a harmatos rétre a ti-

zenkét egyformán öltözött, fátyollal 

letakart arcú leány elé, s leteríti el�t-

tük sz�rét a f�re. Akkor látszik igazán, 

hogy Mile olyan szép szál legény, mint 

a hegyekben a nap. Aztán a sz�r-

re aranyat önt, igazgyöngyöt, majd 

mondja a lányoknak:

– Közületek, ha bármely másik 

mozdul a gyöngyért és aranyért, azon-

nal levágom a kezét!

A  középs� hajolt le és szedte az 

aranyat meg az igazgyöngyöt. Amikor 

felszedte, Csobánin Mile az apjához 

vitte.

– Íme, itt van a lányod.

A  királynak nem volt más válasz-

tása, mint a v�legényhez kísérni a 

leányát. Miel�tt elindultak volna, Cso-

bánin Mile kérte, hadd vigyázzon � a 

menyasszonyra, de nem engedték.
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Jó darabig mentek már minden 

baj nélkül. Egyszer csak éji, fekete fel-

h� jön utánuk, mintha le akart volna 

szállni az ég, olyan volt. A násznépen 

félelem lett úrrá, mindenki búvóhelyet 

kezdett keresni magának. Megszólal 

erre Csobánin Mile:

– Hogyha tudnám, hogy a csapás 

Istent�l való, inkább barlangba búj-

nék, de ha tudnám, hogy apád szüle-

ménye, kiállnék ellene!

Feleli a menyasszony:

– Most már látom, dalia, hogy fér-

fi fejet hordasz! Nem csapás ez Isten-

t�l, hanem apám szüleménye. Eddig 

már háromszor adott engem férjhez, 

s mindig visszavitt a latinok rétjér�l. 

Ilyen az � szeretete, az � királysága.

Ezt meghallva Mile felt�rte ing-

ujját, és miként a szikla, úgy várta a 

támadást. Mikor közelebb ért hozzá-

juk, látja Mile, hogy t�zokádó pari-

pán jön ellene, hogy tüstént hamuvá 

égesse, de � felismerte ellenfelét és 

odakiáltja:

– Ejnye, barátocskám, hogy mertél 

ellenemre törni?! Vagy már elfelejtet-

ted, amikor hegyr�l hegyre ugráltunk, 

hogy átugorjuk a széles Dunát? Én át-

ugrottam, de te beleestél a közepibe, 

és ha nem húzlak ki onnan, akkor ott 

maradsz örökre! Hogy mertél hát el-

lenemre törni?!

– Ne haragudj, pajtás, gyere, hadd 

öleljük meg egymást!

Mile odamegy, de az megégeti a 

bajszát. Ekkor Csobánin Mile megfog-

ja a nyakánál fogva, és fejét egy feny�-

fához kezdi csapkodni. Addig verte, 

míg halántékára ki nem folyt a szeme, 

aztán a megholtat ledobja a földre és 

hívja a násznépet.

– Gyertek el�, ím, vége a veszély-

nek!

Már magától a látványtól is meg-

remegett Hunyadi János.

– Nos, kedves bácsikám, most már 

viheted a nagynénémet! – mondja 

neki az unokaöcs, s ezzel szépen el-

megy.

Márkó királyfi 
és Madzsarina Fülöp*

Összeültek a magyar urak Pest-Budá-

nak egyik kocsmájában. Összeültek 

ottan beszélgetni: ki a kedvesével, ki 

pedig fegyverével dicsekedni. Közöt-

tük dicsekszik ám Madzsarina Fülöp, 

hogy vitézségben nincsen néki párja, 

de még a kancájának sem. Nincs oly 

vitéze kerek e világnak!

De ott volt Dragomir, a szolga, aki 

azel�tt Márkó királyfi nál szolgált. Sem-

miképpen sem bírta megállni, hogy ezt 

ne mondja a nagy henceg�nek:

– Miért dicsekszel, Madzsarina Fü-

löp? Téged a hideglelés rázna, ha 

csak meglátnád Márkó királyfi t!

Éktelen haragra gerjedt erre Ma-

dzsarina Fülöp.

– Ne dicsérjed nékem Márkó ki-

rályfi t! Felkészítem magamat és lo-

vamat az útra, s majd elmegyek oda 

Szerbiába, Szerbiának szép fehér vá-

rába. Hátrakötöm Márkó mindkét ke-

zét, elviszem a zöldell� hegyre, hogy 

ottan makkal meg bükk-kéreggel 

* Madzsarina Fülöp, azaz Filip Madžarina – Ozorai Pipó, olasz származású zsoldosvezér, magyar 

f�úr, a délszláv népköltészet negatív fi gurája
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etessem, s mint bolond gyereket az-

után megverjem!

Válaszolja neki a szolga:

– Meglásd, minden szavad hazug-

sággá válik!

Miután ezeket mondta, a szolga 

Madzsarina Fülöp buzogányát eloldja, 

és harminchatot mér Dragomir mell-

kasára. Erre Dragomir felcihel�dik, és 

indul Szerbiába. Éjféltájban ért Már-

kó kapuja elé, és azt megkopogtatja.

Felébred erre a már id�s anyja, és 

Márkó királyfi t szólítja:

– Kelj fel, fi am, Márkó királyfi , va-

laki veri a kapunkat! Lehet, hogy a ta-

tárok vették körül a házunkat!

Felkel Márkó, kimegy az erkélyre 

és lekiált:

– Ki vagy, és mily veszély hozott 

ide éjnek évadján?

– Engedj be, Márkó királyfi , hadd 

panaszoljam el, mit kellett hallanom!

Márkó beengedte, s felmentek az 

emeletre. Akkor Dragomir elmesél-

te, hogyan dicsekednek Pest-Budán a 

magyar urak:

– Mindent el tudtam t�rni, Márkó, 

csak azt nem, amikor Madzsarina Fü-

löp elkezdett hencegni. Mondja, hogy 

nincsen néki párja, se néki, de még 

a lovának sem! Nincs ilyen vitéze, 

mint �, kerek e világnak! Erre én té-

ged említettelek, hogy ha csak meg-

látna, ijedségében hideglelést kapna. 

Dühbe gurult, s mondta: „Ne dicsérd 

nékem Márkó királyfi t! Felkészítem 

magamat s lovamat, majd elmegyek 

oda Szerbiába, Szerbiának szép fehér 

várába. Hátrakötöm Márkó mindkét 

kezét, és elviszem akkor a zöldel-

l� hegyre, hogy ottan majd makkal 

meg bükk-kéreggel etessem, s mint 

bolond gyermeket megverjem!” Nem 

hagyhattam szó nélkül ezt a pimasz-

ságot, kaptam is érte harminchat 

ütést a buzogányával. Menj el, Márkó, 

büntesd meg érte!

Mire Márkó királyfi  odaért, már 

senki sem volt a budai kocsmában. 

Ekkor Márkó Madzsarina Fülöp udvar-

házához ment. Ám a kapuhoz érve 

látja, hogy Fülöp kedvese sétálgat az 

udvaron, mindkét oldalán három-há-

rom szolgálólánnyal, azok tartják 

fátylát és szoknyáját. Kérdi t�le Már-

kó királyfi :

– Csak egy szóra, Fülöp h� kedve-

se! Otthon van-e Madzsarina Fülöp?

– Miért kérded?! – mondja az. – Ki 

vagyok én, hogy a világ minden jött-

mentjének megmondjam, hogy hol 

van az én hites uram?!

Márkó neki egy „jöttment”, „rongy 

alak”?! Meg még mással is illette �t 

Fülöp kedvese. Erre Márkó el�veszi 

buzogányát, a kapuhoz veri, az nyom-

ban kinyílott. Odament az asszonyhoz 

és úgy ütötte sebtében pofon, hogy 

három foga kipottyant, négy meg ki-

mozdult a helyéb�l. Ámde a hölgynek 

a nyakán volt még hét sor dukátfüzé-

re, ezeket Márkó letépte és a zsebébe 

rakta.

– No, nem foglak én téged keresni, 

eljössz te, ha akarsz valamit – mond-

ta Márkó, és visszament a kocsmába.

Ottan leült vörösbort inni, de nem 

sokáig, mert Madzsarina Fülöp haza-

érkezett, és kedvese zokogva elpana-

szolta néki:

– Sohase vagy itthon! Én akár meg 

is halhatok fel�led!

Szép sorjában elmondta, hogyan 

járt Márkó királyfi val. Hogy ütötte az 

pofon, három foga helye még most 

is véres.

Dühbe gurult erre Fülöp, mint va-

lami b�sz sárkánykígyó a kocsmába 

rohant. Ott találta Márkót, és azonnal 

ütlegelni kezdte buzogányával. Márkó 

királyfi  erre azt mondja néki:

– Csak egy kicsit várj még, Ma-

dzsarina Fülöp, hadd adjam vissza a 

verést, aztán kimehetünk a széles me-
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z�re párviadalt vívni! Ott aztán majd 

hátrakötheted mind a két kezemet, és 

elvihetsz a zöldell� hegyre, hogy mak-

kal meg bükk-kéreggel etess, és úgy 

megverj, mint a bolond gyermeket!

Szavait Fülöp elengedte a füle 

mellett, s tovább verte Márkó királyfi t.

– Fülöp, viccelsz, vagy komoly az 

ütésed?! – kérdi t�le Márkó.

Mondja erre Fülöp:

– Nem viccelek, én komolyan ver-

lek!

– Ne ijesztgesd az ingem bolháit!

Erre Márkó el�veszi buzogányát. 

Olyan volt az, amib�l kevés volt a vi-

lágon: két kilót nyomott benne csak a 

hidegvas, hármat a színarany, négyet 

pedig a tiszta homok. Mondja erre 

Márkó:

– Hadd próbáljalak megkocogtatni 

véle egy kicsit.

Könnyedén megemeli Márkó a 

jobbját, s buzogányával eltalálja Ma-

dzsarina Fülöpöt. Ám azt épp rossz 

helyen érte fegyvere, vitézi vállának 

közepét találta el, minek következ-

tében Madzsarina Fülöp feje a buzo-

gánnyal együtt repült tova. Mondja 

erre Králjevics Márkó:

– Ejnye, hogy elszállott a vitéznek 

feje, mintha nem is lett volna soha 

testének teteje?

Frankovics György fordításai

A Cédrus M�vészeti Alapítvány ebben az évben adja ki a szerz� gy�jtésében s fordításában 

 Katona a majmok országában címmel a Dráva-menti horvát és roma népmesék egy különleges 

válogatását.
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