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1. Amikor hatszáz esztendővel ezelőtt, 1389. június 28-án, a Rigómezőn, 
valahol napszálltakor elül a harcosok és fegyvereik csatazaja meg a lovak 
patkói nyomán támadt, sötéten kavargó, óriási porfelleg; amikor a szerb 
Lazar kenéz és a török Murád szultán katonái vagy vérbe fagyva, iszonyú, 
tátongó sebekkel feküsznek a sík csatamezőn, vagy életességük utolsó, 
immár reménytelenül elfogyó erejével, s mindinkább halkuló hanggal, tik-
kadtan kérnek egy .kortynyi vizet: akkor jelenik meg a gyászos harcmezőn a 
mítosz látnokiságával megalkotott, egy egész nép csüggedt hitével megálmo-
dott Kosovói Lányka. A Leány, a költészetbeli, a vérbefagyott hősöket 
forgatja, sebeiket mossa kristályos vízzel, és egy-egy korty borral igyekszik 
hűsíteni gyötrő fájdalmaikat, miközben saját jegyesét és annak két fogadott 
testvérét keresi erősen tűnő reménnyel. Amikor azonban az iszonyúan 
megcsonkított Orloviő Pavle így szól hozzá: 

"Kedves húgom, Kosovói Lányka! 
Látod-e ott a sok harci kopját? 
Sűrű sorban, nagy magosan állnak! 
Ott omlott ki a vitézek vére, 
ott omlott ki, lovak kengyeléig, 
kengyeléig és kengyelvasáig, 
vitézeknek szép selyem övéig, 
oda vesztek, oda mind a hárman! 
Menj el innét fényes udvarodba, 
mert véres lesz a te inged ujja!" 
E szavakat, hogy hallá a Lányka, 
orcájáról könnyei omoltak, 
s amint ment a fényes palotába, 
így jajongott, ekképpen kiáltott: 
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"Jaj, életem, boldogtalan élet! 
Ha én, szegény, zöld fenyőhöz nyúlnék, 
bizony az is elszáradna menten!" -;1 

a Leány a rázúduló, ólomsúlyú bánattól fölzokog. S ez a tömör, alvadt 
vér színű, szívszaggató sikoly a népi énekmondó remeklése, amely azonban 
mindennél szemléletesebben és mindennél maradéktalanabbul jellemzi 
/Radnóti találó megfogalmazása nyomán/ "a háborúba ájult Szerbiát". 

A költői freskótöredék nyomár, lapozzunk azonban vissza a tények 
könyvébe! 

2. Dusán István cár halála /1355/ után a jelentős területű és erősnek 
látszó szerb állam /az egykorú Magyarországot is oly huzamosan jellemző/ 
hűbéri széthúzás színterévé lesz. Dusán cár fiától, a "gyenge kezű" Uroától a 
főurak elfordulnak. Elsőnek ezt féltestvére, Simeon teszi, aki független 
görög államként lekanyarítja a maga számára Epiroszt és Tesszáliát, a mai 
Albánia területén albán és szerb főurak osztoznak, Zetát /lényegében a mai 
Crna Gorát/ a Balsa család keríti kézre. A Mrnjavéevié fivérek, Vukaáin és 
UgljeSa, Macedónia uraivá lesznek, az ún. Ó-Szerbia java részét /s ebben 
Kosovo területét egészen Szkopjéig/ Vuk Brankovié uralja; a Morava folyók 
menti, északi területek, KruSevac székhellyel, meg Lazar Hrebeljanové feje-
delem fennhatósága alatt vannak. E valójában nem nagy területnek aligha 
lehetett volna több kiskirálya! 

A török hódító ambíciók Drinápolv elfoglalása /1363/ és az Oszmán 
Birodalom új székhellyé avatása után mind vérmesebb reményekkel 
fűződnek a Balkán-félszigeí, teljes elfoglalására, hiszen az előttük föltárul-
koző, az érdekellentétektől fűtött szerb hűbérurak egységes ellenállásától 
nemigen kelleti tartani. A török részről fenyegető veszély láttán egy törökel-
lenes koalíció azonban /'amelyhez a bolgár cár, a havasalföldi vajda, a 
bosnyák bán, több szerb hűbérúr és Magyarország is hozzátartozott/ a 
Marica felső folyásánál, Csernomennél 1371-ben megütközik az oszmán 
hódítókkal, ám a csata a koalíció súlyos vereségével zárul. /E csatában elesik 
a két Mrnjavéeviő testvér: Ugljeáa despota és Vukaáin király. Ez utóbbi a 
délszláv epikus énekköltésből ismert Marko királyfi édesapja. A csatavesz-
tést követően a bizánci császár, számos szerb főúr és maga Marko király is a 
szultán vazallusává lesz; a szultán pedig így teremti meg birodalma peremén 
a neki alárendelt vazallusi államocskák valóságos gyűrűjét./ 

Ezek után úgy látszott, hogy a szultán seregének immár semmilyen erő 
sem tud gátat vetni. Mégis, jóllehet csaknem hihetetlennek tűnik, hogy 
1386-ban /'csupán három esztendővel a nagy rigómezei csatavesztés előtt/ a 
Toplica folyó közelében Lazar kenéz és Tvrtko bosnyák király katonái 
fényes győzelmet aratnak a török csapatok fölött. Majd Tvrtko is győztesen 
kerekedik fölül az oszmán seregen 1388-ban Bileéánál. 

I. Murád szultán /1359-1389/ megbosszlandó e vereségeket, jól megszer-
vezett ázsiai és európai csapatokkal s mindkét fiával /Jakubbal és Bajaziddal/ 
indul a szerb területek ellen, s a döntő ütközetre 1389. jún. 28-án, Szt. Vid 
napján kerül sor a Priátina közelében levő Rigómezőn. 
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Az ütközet előtt Lazar kenézhez csatlakoznak a jelentősebbek közül: 
veje Vuk tírankoviő és a bosnyák Tvrtko király, akinek a csapatait Vlatko 
Vukoviő vajda vezeti. /Van olyan adat is, mely szerint a bosnyák haderő 
kötelékében egy horvát osztag is szerepelt, amelyet Palizsnai, a horvát bán 
irányított./ És Lazar mellett találjuk még unokaöccseit; Stefan és Lazar 
Musiéot. 

Az összeütközés a szerb haderő sikerével indul, tekintettel arra is, hogy a 
kenéz táborának egyik főura, MiloS /a néphagyományban:Obilié/ a törökök-
höz való átpártolást színlelve, vakmerőn és bátor elszántsággal a császári 
sátorba ront, és megöli a szultánt. A teivezett pánikkeltéi azonban nem 
sikerül, ti. Bajazid eltitkolja apja meggyilkolását, kezébe veszi a hadsereg 
irányítását, hatamas ellentámadásba lendül, s a török haderő javára dönti el 
a csatát; a foglyul ejtett Lazar kenézt más szerb főurakkal együtt pedig 
nyomban lefejezteti. Vuk Brankovié, hogy megmentse maradék seregét a 
teljes pusztulástól, elvonul és még néhány esztendeig folyamatos ellenállást 
fejt ki a török hódítókkal szemben. Az özvegyen maradt Milica fejedelem-
asszony kiskorú fiával, Stefan Lazareviétyal rövidesen /akár Vuk Branikovié 
is/ a szultán adófizetője lesz, sőt a török haderőt pótsereggel kell támogat-
nia. A török hódító mindinkább megerősíti pozícióit, s tekintetét mind 
gyakrabban irányítja északra, vagyis Magyarországra, hogy ezen át Európa 
nyugati országaiban vethesse meg a lábát. 

3. A tények könyvében ezt olvashatjuk tehát. S az e tények nyomán 
bekövetkezett iszonyú való és az ilyen megalázó valón történő fölülkereke-
dés szándéka bontotta ki a lesújtó realitás és ?z emberhez méltó jövendőről 
szőtt vágyálom határmezsgyéjén azt az európai mércékkel mérten is kivéte-
les szellemiségű és párját ritkító esztétikumú szerb és délszláv énekköltésze-
tet, amely mindenekelőtt monumentális emlékművet állít a rigómezei 
vértanú-hősöknek. Egyúttal pedig megteremti, életre kelti a nép leglényéből 
kitéphetetlen hitet: az önmaga erejébe és elpusztíthatatlanságába vetett 
hitet, a minden poklokon való fölülkerekedés hitét, a semmilyen erővel és 
erőszakkal meg nem állítható, meg nem gátolható, meg nem másítható élet 
hatalmas és rendíthetetlen hitét. 

A föntebb érintett ténymozzanatokkal párhuzamosan /de nem egyszer 
azokkal szöges ellentétben/ kialakul egy olyan délszláv epikus énekköltés, 
amely hatalmas méretarányokkal építi ki a "kosovói eposz" világát. Miután a 
szerb nép addigi történeti múltjában ez volt a legdöbbenetesebb katasztrófa, 
amely a megmaradás, a fönnmaradás vagy a teljes elpusztulás kérdését, 
illetve mementóját is magában foglalta. így minden előzetes és számos utána 
következő esemény arányai eltörpülnek mellette, költészeti képük meg 
ugyancsak beleépül, belesimul ebbe a rigómezei alapanyagba, még akkor is 
tehát, ha későbbi eseményekről van szó /amilyen a törökellenes 1444-i 
várnai csata volt, vagy éppenséggel a Hunyadi-vezette második rigómezei 
csata, amely 1448-ban játszódott le/. A rigómezei vonatkozású mítosz útra 
indításában, a meglevő és mindenkor felhasználható hagyományokon kívül, 
kétségtelen szerepe lehetett a szerb pravoszláv egyháznak, a szerb monostori 
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írástudóknak, akik jórészt Lazar kenéz szentté avatásával aranyló nimbuszt 
vontak tettei és lénye köré, s ezzel akarva-akaratlanul is ösztönözték a többi 
rigómezei hős és egyéb személy emlékének a megörökítését és ápolását. Ez 
az utólagos folyamat azonban az érintett írástudóktól már-már függetlenül 
alakul és gyűrűzik. így kapcsolódnak be a mítoszteremtésbe a templomokon 
kívül /szinte szimbolikusan is/, a téres templomporták pázsitján egyházi 
ünnepek idején, meg a más alkalmakkor és a másutt éneklő-versmondó, látó 
és világtalan koldusok, meg olyan merőben más kategóriájú és szociális 
helyzetű emberek, akiket egyszerűen hatalmába kerített, megejtett az ének 
irindeneken fölülkerekedő varázsos szárnyalása. 

S ezen énekek tükrében, amelyek a XV. és XVI. sz. folyamán alakulnak, 
Lazar immár cárrá magasul, és megdicsőül, mert isten mennyei birodalma 
mellett dönt az eföldi uralom helyett. A központi hős persze Miloá Obilié, 
akit a bátorság és önfeláldozás fénysugarai öveznek. Brankovié Vuk ezzel 
szemben az áruló /s a fönti tények nyomán ennek az elrajzolásnak az alapját 
láttuk is/, és az énekköités egyértelműen őt okolja a csatavesztésért. Marko 
király /jóllehet török vazallusként esett el a keresztény testvérei ellen vívott 
1395-i rovinei csatában/ a török elnyomó legádázabb ellenségévé transzfor-
málódik, aki magát a szultánt is olykor a sarokba szorítja. Orloviő Pavle, a 
Kosovói Lányka, valamint jegyese, Toplica Milán, a Jugoviéok és számos 
más, az énekanyagban emlegetett szereplővel együtt, költött hősök. S a 
hagyomány szerint e hősök vére nyomán sarjadtak a Rigómezőn az oly 
csodálatos szépséggel pompázó, vérpiros bazsarózsák, 

4. A szerb nép a lelkéből lelkedzte ezt a költészetet, amely teljes 
szépségében megőrződött és fönnmaradt egészen Vuk Karadziő nagy gyűjté-
si akcióinak pillanatáig, s anyagában megőrizte a nép erkölcsének és etikájá-
nak, szabadságvágyának és emberségének meg átütő költői ihletének 
beszédes dokumentumait. A Kosovói Lányka pedig - hiszen valahogy vele 
kezdtük ezt a fejtegetést - nemcsak a rigómezei énekanyag hatalmas szimbó-
luma, hanem azóta is, annyiszor /legutóbb a népfelszabadító háború csatái-
ban/, a költészet keretein túl, "a háborúba ájult Szerbia" eleven valósága 
volt. 

5. A kosovói csatával kapcsolatosan évszázadok folyamán kialakult dél-
szláv epikus énekköltészet egyik sajátos alapvonása a többrétűség.3 A Rigó-
mezőn 1389. júniusában történt csatavesztés egyúttal ugyanis a szerb nép 
középkori államiságának összeroppanását eredményezi, s az utána sorjázó 
századok szabadságvesztése és raboskodása ennek egyenes következménye. 
Miután ilyen meghatározó, sorsdöntő jelentőségű volt, a csata emlékképe a 
népi tudatban központi szerepet tölt be, s minden előtte és utána lejátszódó 
esemény valójában eltörpül mellette. Ez egyben azt is jelenti, hogy a népi 
énekmondók a jóval előbbi meg a jóval későbbi események emlékelemeit is 
ennek a méreteiben és következményeiben is hatalmas és döntő csatának az 
emlékezetével ötvözték egybe. Ez lesz tehát a rigómezei énekanyag többsí-
kúságának az alapja. S ezen az alapon kerülnek be az egységes kosovói 
énekanyagba az ún. magyar vonatkozások is. 
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6. Nézzük most, milyen magyar vonatkozásokról van szó konkrétan is az 
említett és, az előbbi szempontok nyomán, egységesnek tekinthető rigóme-
zei énekhagyományban. 

Elsősorban két tragikus kimenetelű, törökellenes csatáról, illetve azok 
dészláv költészeti emlékéről van szó. Mindkettőt Hunyadi János vezette. Az 
első 1444-ben játszódott le Várnánál, a második meg a föntebb említett 
Rigómezőn 1448-ban. Mindkét esetben az egykorú Magyarország erői üt-
köztek meg az oszmán birodalmi sereggekkel, s a két csatáról kibontakozó 
délszláv epikus énekekben a fő protagonisták természetesen magyar szemé-
lyek. Miután pedig mind a két esemény költészeti emlékezete beleépül az 
1389-i szerb rigómezei csata népi mítoszába, így annak stilizált eseménysora 
és magyar szereplői is az egységes, vagy pontosabban: az egyetemes kosovói 
költői hagyomány cselekményeivé, illetve személyeivé váltak. Haladjunk 
azonban sorban. 

7. Habsburg Albert magyar király halála /1439/ után a főrendűek dúló 
ellentétei közepette a német császári érdekekkel szemben álló Hunyadi-párt 
nyomására az országgyűlés a tizenhat esztendős lengyel Jagelló Ulászlót 
hívja Magyarországra, és királlyá koronáztatja. I. Jagelló Ulászló ugyan rövid 
ideig /1440-1444/ szerepel magyar királyként, de e négy esztendő alatt 
jelentős eseményeknek lett cselekvő részvevője. Említsük meg csupán Belg-
rád sikeres megvédését 1441-ben II. Murád szultán ostromával szemben, 
majd a török 1442-ben Erdélyben történt visszaszorítását, 1443-ban meg a 
nagyhírű "hosszú hadjárat" sikereit. Mindezekért a sikerekért a fő érdem 
Hunyadi Jánost illeti. 

Az egykorú nagyhatalmak /más-más érdekektől indíttatva/ a törökkel 
frissen /1444 júliusában/ megkötött, és tíz esztendőre szóló szegedi béke 
megszegésére bírják a huszadik életévébe lépő királyt, s így kerül sor még 
ugyanez évben a várnai csatára, amely azonban a magyar sereg kudarcával 
zárul. A csatában Ulászló elesik, s amikor egy janicsár a dzsidája hegyén 
fölmutatja az ifjú király lecsapott fejét, a pánikot már Hunyadi sem képes 
megakadályozni.4 

8. A várnai csata emlékét a XV. és XVI. században három görög költő 
/Zotikos, Argüropulosz és Hierax/ is megörökítette verses formában, a 
magyar Thuróczy János meg ugyancsak a XV. században, jóllehet prózában. 
A legkorábbi, ide vonatkozó, ti. a XVII. sz. közepére tehető délszláv ének 
pedig nyilván a XVI. századi hagyományból sarjad. A délszláv énekhagyo-
mány, /összesen hat hosszúsoros szerbhorvát ének/ tüzetesen ecseteli a csata 
előzményeit, lefolyását, majd pedig a magyar haderő veresége után beálló 
történéseket. A várnai tragédiából a délszláv énekmondók emlékezetében 
legélénkebben a vesztett csatával és a fiatalon elhulló királlyal kapcsolatos 
tények elemei maradtak meg. S mivel az első rigómezei ütközetet /1389/ alig, 
egy emberöltő múltán a várnai követte /1444/, négy esztendővel később meg 
Hunyadi rigómezei csatavesztése volt soron; érthető, hogy az énekszerzők 
egyrészt a két rigómezei ütközet külön-külön körvonalairól meg feledkeznek, 
a várnai anyagot pedig szabadon fölhasználják az egységes rigómezei költői 
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kép kialakításában.5 S ezt olyan maradéktalanul valósítják meg, hogy Ulász-
lót és Hunyadit /sőt: Vuk Brankoviéot és Brankovics Györgyöt/ is együtt 
szerepeltetik; Várna említése viszont egészében kimarad. így a hat énekből 
összeálló ciklus legelején már Rigómező a színtér, ott folyik le a /várnai!/ 
csata, s az összecsapás zajának csillapulta után /Hunyadi/ Jankó vajda a 
kosovói csatasíkról viszi Budára az ifjú király lecsapott jobb karját.6 

Ilyen fejlődési áttételek után lett a magyar várnai csatavesztés is a szerb 
kosovói tragédia egységes költészeti víziójának része és tartozéka, egyben 
pedig a múlt századok ma is érvényes üzenete a magyar-délszláv sorsközös-
ségre vonatkozóan ebben a valahányunk számára adatott közös élettérben. 

9. Hunyadi János, a messze földön híres törökverő hős valamikor az 
1389-i szerb rigómezei ütközet körüli esztendőkben született, ennélfogva a 
szerb nép körében olyannyira elterjedt szólásmondás "Kasno Jankó na 
Kosovo stize" /Későn érkezett Jankó Kosovóra/ nem asszociálható az ő 
nevéhez. Az 1398-i kosovói ütközetben tehát nem vehetett részt; a második-
ról meg, ti. az 1448-i rigómezei csatáról, amelyben a török ellen induló 
magyar hadakat ő vezette, pedig éppenséggel nem késhetett le. 

A mai kutatások álláspontja szerint nem is tudjuk megbízhatóan, hogy 
hiteles, Jankó, illetve Marko /ti. a "Kasno Marko na Kosovo stize" - Későn 
érkezett Marko Kosovóra - változat is igen gyakori/ nevű személyt föd-e ez a 
név, avagy - s ez a valószínűbb - tipizált névhasználatról van szó, amely a 
kosovói csatában való részvételt mellőző, egykorú főurak nem kis számára 
vonatkoztatható. 

De sajátos magyar vonatkozásnak tekinthetjük akkor is a szóban forgó 
szóiásmondást, ha arra vonatkozik /s ilyen föltevés is van/, hogy a szerb nép, 
sőt a délszláv népek nosztalgikus, fájdalmas állásfoglalása szűrődött le e 
mondatban; mégpedig arra vonatkozóan, hogy Jankó vajda nagy késéssel, ti. 
csak 1448-ban érkezett a Rigómazőre, amikor a szerb rigómezei csata sorsa, 
és - amint később majd beigazólódik - más egyebek sorsa is rég eldőlt. 

10. Hunyadi János /? - 1456/, a délszláv epikus énekköltés legendás 
Sibinjanin Jankója élete érdemi részét a török hódítók elleni harcok egy-
mást követő láncolatának szentelte. S ha ezt az élettörténetet két alapvető 
esemény kereteivel jelezzük, akkor is erőteljes színekkel vázoltuk ezt a 
ragyogó hadvezéri és vitézi életpályát. E két alapvető esemény ugyanis az 
1443-i, ún. "hosszú hadjárata", amelynek során győzelmesen eljut - folyama-
tosan és következetesen űzve a török hadakat - Niáig és Szófiáig. E sikeres 
vállalkozás után Hunyadi hírneve a törökök körében is elterjedt, és magától 
értetődően mindazon környező népek körében /így a délszlávok között is/, 
amelyek immár tapasztalták a török hódítás velejáróit, vagy nap mint nap 
rettegtek tőle. 

Hunyadi záró nagy sikere Belgrád 1456-i megvédése, és a török hadak 
elüldözése eme ősi város falai alól. Ennek az akkor világra szóló esemény-
nek az emlékére /a pápa rendelete nyomán/ kondulnak meg déli tizen-
ket tőkor a harangok, ti. ebben az időpontban fejeződött be a 
kulcsfontosságú Nándor-Fehérvárért vívott csata. 
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11. Hunyadinak e két esemény között, 1448. okt. 18-án és 19-én, egy 
sikertelen rigómezei csatája is volt, amelyet II. Murád szultánnal /1421-1451/ 
vívott. 

Lazar kenéz 1389-i és Hunyadi 1448-i rigómezei ütközetei között tényle-
gesen is nagyfokú a hasonlatosság /a két ütközet azonos színhelye az 
egyformán gyűlölt, immár közös ellenség, a török ellen; mindkét csatában 
egy-egy Murád szultán vezeti az ellentábort; mindkét ütközet a szerbekre, 
illetve magyarokra nézve súlyos vereséggel zárul; az elsőben Lazar kenéz, a 
másodikban Székely János horvát-szlavón bán - Hunyadi unokaöccse - esik 
el; stb. / ami népköltési emlékük összemosódását eredményezi. Persze az 
objektív hasonlóság bázisát az énekesek majd szabadabban, immár kötetle-
nül értelmezik. Az egységes és közös motívum-és sémakészlet pedig a 
továbbiakban mindkét irányban, kölcsönösen cserélődik. S a múlt századi 
nagy gyűjtések időpontjáig a két rigómezei csatáról fönnmaradt énekciklus 
már egy egybehangzó kosovói mítosz körvonalait idézi.7 

A csata elejét ecsetelő énekekben még szó esik arról, hogy Murát szultán 
azért ír levelet Szebeni Jankónak, mert a Lazar kenéz csatájában elesett 
szultán-előd idejében érvényes hatalmat akarja visszaállítani. A magyar 
vitézek is Budáról indulnak a Rigómezőre, de a csatasíkról Sibinjanin akkor 
távozik, amikor arról értesül, hogy a törökök foglyul ejtették a cárt /ti. Lazar 
kenézt!/. A csatavesztés pedig - ezen énekek szerint - azért következett be, 
mert Vuk despota /ti. Vuk Brankovió!/ rosszul rendezte el /ez esetben 
Hunyadi/ seregét. 

12. A délszláv énekmondók így nemcsak Lazar kenéz 1389-i, hanem 
Hunyadi János 1448-i kosovói csatájának az emlékét is megörökítették és 
megőrizték, hanem a közös múlt egymás felé indázó és egybefonódó szálai-
ból ezen események hatalmas költői freskóját alakították ki. Joggal írta 
tehát Arany János: 

"Most is vallják, egyre dallják 
Szerbhon ifjai, leányi, 
Guzlicájok hangja mellett: 
Ki volt Jankó Szibinyáni." 

13. A rigómezei csatát ily módon idéző darabokon kívül még legalább 
egy tucatnyi énekben Jankó vajda és Székely bánfi szerepeltetéséhez ugyan-
csak a Rigómező a színtér, függetlenül attól, hogy hőseink epikus élettörté-
netének úgymond békés napjait vázolják a szóban forgó darabok. A két 
hősnek a rigómezei ütközetben való tényleges szereplése, s ezen az alapon 
az egységes kosovói énekkörbe történő bevonásuk után az énekszerzők, 
énekmondók a Rigómező síkjához asszociálják az egyéb, gyakran fiktív, 
ténykedésükkel kapcsolatos megjelenésüket is, és nyilván ennek a következ-
ménye, hogy az említett magyar hősök az ún. rigómezei énekkörön kívül is 
oly gyakorta tűnnek föl éppen a Rigómező színterén. 
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14. Szóljunk végezetül külön is két olyan délszláv epikus énekről, ame-
lyek ugyancsak magyar vonatkozásokat rejtegetnek, s amelyek ugyancsak 
beletartoznak a délszláv rigómezei énekkörbe. 

Az első darab a XVIII. sz. első feléből származtatható, lejegyzője Jozo 
Betondié /1709-1764/, közlője pedig a mindmáig legismertebb hosszúsoros 
énekeket tartalmazó gyűjtemény szerkesztője, Valtazar Bogisiő /1834-1908/, 
könyve meg az előbbiek során sommásan emlegetett, több magyar vonatko-
zású énekkel együtt 1878-ban jelent meg.8 

Az ének, amely két eltérő címmel is szerepel, a Bogiáiő-gyűjtemény 
leghosszabb szövege, ti. 2^5 15 szótagos, ún. hosszúsorból áll. Az egyik cím 
tehát: Amikor Lazar kenéz és Obilic Milcs elesett a Rigómezőn, a másik: Enek 
a rigómezei csatáról9 

Ezt az éneket azért emeltük ki a többi közül, mert egyrészt nem fűződik 
a föntebb emlegetett történeti magyar személyek egyikéhez sem; itt ugyanis 
a magyar urak /ugarska gospoda/ minden áttétel nélkül, közvetlen epikai 
szerepeltetéséről van szó a Lazar kenéz vezette szerb rigómezei csatában. 
Másrészt ez az ének az előbbiekben ismertetett forrásvidékeken is túlmutat. 

Tüzetes bemutatásától azonban, jelzett hosszúsága miatt, el kell tekinte-
nünk, ám legjellegzetesebb és a témánk szempontjából legfontosabb mozza-
natait vázlatosan ismertetjük. 

Buáié Stjepan /akit a csaknem egy évszázaddal későbbi Vuk-köteiben, ti. 
Karadzié II. könyve 46. sz. énekében Musié Stefanként azonosíthatunk/ arra 
kéri nejét, hogy nézze meg a csillagok állásáról, elérkezett-e az indulás ideje, 
s gyülekeznek-e az urak Lazar kenéz palotája előtt. Arról értesülvén, hogy 
az indulás ideje elérkezett, BuSié Stjepan így szól: "Nem szeretnék elmaradni 
Lazar kenéz seregéből, /Ott vannak a magyar urak meg az Ugovics lestvé-
rek." /Az idézeten belüli aláhúzások tőlem - D. A./ Ezt követően értesülünk 
arról, hogy Buáié a Rigómezőre készül, felesége vissza szeretné tartani, de ő 
még a leggyászosabb sejtelmekre is azzal válaszol, hogy nem maradhat le 
Lazar kenéz seregéből, mert "Ott vannak a magyar urak meg az Ugovics 
testvérek". Amikor szolgájával megérkeznek a kenézhez, "Az udvarban ott 
találja a sok magyar uraságot". Köszöntik egymást az urakkal, majd megjele-
nik Lazar kenéz neje, Milica asszony, s ő is odasétál az urak közé, s így 
köszönti őket:"Jó reggel virradjon rátok, ti szép mag}>ar uraságok". Milica 
álmát Obilié Miloá úgy fejti meg, hogy e magyar uraságok fejei leomolnak, s 
Milica asszony szíve meghasad majd a magyar uraságokért és testvéreiért, az 
Ugovicsokért. Milica arra kéri most a kenézt, hogy az Ugovicsok közül 
legalább egy testvére vele maradhasson. Lazar azonban nem hagyhat otthon 
egyet sem az Ugovics testvérek közül, mert megesküdtek a magyar királynak 
/!/, hogy még a leszakadó napot is fölfogják vitézi kopjáikkal. A sereg indul 
tehát a Kosovóra, a szultán serege meg a Marica folyónál telepszik le. 
Ezután a kenéz vacsorája és pohárköszöntője következik, miközben Branko-
vié Vuk figyelmezteti Obilié MiloS leendő rigómezei árulására. MiloS átpár-
tolást színlelve a császári sátorba jut, megöli a szultánt, szökni igyekszik, s a 
törökök csak úgy fogják el, hogy a lova megbotlik /l/,1 s amint Lázárt hívja 
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segítségül, a Marica folyónál esett vitézkedését emlegeti. Brankovié Vuk 
megszökik, a törökök elfogják és lefejezik Miloát meg Lázárt, Milica szíve 
pedig meghasad a gyászos hír hallatán. 

A magyar királynak megesküvő magyar uraságok részvétele a Lazar 
kenéz-vezette csatában az ének tükrében egyértelmű. Ugyanakkor azonban 
egyrészt a Marica folyó emlegetése, valamint a magyar király és a neki tett 
esküformula a rigómezei csatát megelőző 1371-i maricai és a rigómezei csata 
után lezajlott 1396-i nikápolyi ütközet lehetséges költészeti emlékelemeire 
figyelmeztet; ami ismételten az egységes délszláv rigómezei énekkör, fejtege-
tésünk elején említett, forrásainak többsíkúságát nyomatékosítja.11 

15. És példa erre a jelzett második hosszúsoros ének is,12 amely a budai 
királyt hűtlenül megölő Nikola Tomanoviéról szól, ti. arról, hogy amikor a 
budai király a Rigómezőről a hatalmas török sereg elől menekülve meg-
szomjazik, s egy kút fölé hajol, szolgája, Nikola, megpillantja az így előbuk-
kanó drága arany keresztjeit, megöli a királyt; a kútba hulló fej megátkozza, 
s a szolga majd nem tud meghalni, amíg meg nem gyónja iszonyú bűntettét. 

Jóllehet e második énekünkben nem a rigómezei csata került előtérbe, 
hanem a budai királyt megölő kapzsi szogla bűne és bűnhődése; az ének 
azonban akár a mohácsi Csele patakban pusztult Lajos királyra /1516-1526/, 
akár pedig a Rigómezőről menekülő Hunyadira utal /akit aranykeresztje 
miatt ténylegesen is meg akartak ölni az útonállók/: mindenképpen ugyan-
csak az egységes délszláv rigómezei énekkör kialakításában részvevő és ez 
esetben magyar vonatkozású forrásanyagára utal. 
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