
BALLÁ LÓRÁNT 

SZKENDERBÉG, A TÖRTÉNELMI ÉS IRODALMI HŐS 

A Balkán-félsziget a történelem során a népek és kultúrák Európában egyedülálló 
„olvasztókemencéjévé" vált: délszlávok, görögök, törökök, románok, albánok, ke-
resztények (római katolikusok és görögkeletiek) és muzulmánok olyan keveredést 
hoztak létre ezen az antik magaskultúrát, de sok szenvedést is látott területen, ami 
még a mai napig is politikai problémákat okoz. A Balkán 1989-ben is „puskaporos 
hordó" maradt, ha már nem is olyan mértékben, mint a múlt században vagy akár 
az első világháború utáni években. Ez a Balkánra nagyon jellemző megosztottság 
az egyes népeken belül is megmutatkozik. A gyakorlatilag azonos nyelvet, a szerb-
horvátot beszélők például szerbekre, horvátokra, bosnyákokra, crnagoracokra, sőt 
jugoszlávokra és muzulmánokra oszlanak (a kisebb csoportokról már nem is be-
szélve!), vallásuk is vegyes: Bosznia-Hercegovina, a maga muzulmán többségével, 
a Vajdaság pedig a keleti és nyugati keresztény rítus közötti találkozási pontot 
jelenti. Az albánokat is évszázadokon keresztül megosztották a vallási ellentétek: 
északon katolikusok, a középső területeken muzulmánok, délen ortodoxok éltek. 
A különbségeket élezte a két fő nyelvjárás, a déli toszk és az északi geg közötti 
eltérés, melyeknek két legtávolabbi pontja, a shkodrai és a $amcri már igen messzire 
esett egymástól — és nem csak földrajzi értelemben. A különbözőségek felsorolását 
még hosszan lehetne folytatni, itt csak néhány feltűnő jellemvonást említettünk. 

A balkáni államalapító népek országhatárai az idők során elképesztő változáso-
kon mentek keresztül. A bolgár államot például két ízben (1018-ban Bizánc, a 14. 
század utolsó évtizedében pedig a törökök: 1393-ban elesik Tirnovo) teljesen 
eltörölték, de példának hozhatnánk a bizánci görög államot vagy Szerbiát is. Ennek 
ellenére, a törökök kivételével egyik nép sem tudott tartósan a többi fölé kerekedni. 
Ilyen körülmények között nem lehet csodálkozni azon, hogy mindegyik nép hatás-
sal volt a másikra, még az egymástól földrajzilag legtávolabb eső görögség és 
románság is. (Románokon itt természetesen nem csak a görögök közvetlen szom-
szédságában élő aruméneket vagy meglenoruméneket értem.) 

Erős volt az albán-román egymásra hatás is. Er re utal a nyelvi kapocs, amely (bár 
különböző vélemények léteznek) leealább 100-150 albánból átvett román szót és 
morfológiai kapcsolatokat is jelent. Emellett a török előrenyomulással (de még a 
19. században is) sok albán író, költő, hazafi érkezett a román fejedelemségekbe, 
elsősorban Havasalföldre, és fejtette ki tevékenységét, beleértve az albán nyelvű 
könyvnyomtatást is. Naum Veqilharxhi például az Eteirista mozgalom híve volt, 
részt vett Tudor Vladimirescu 1821-es havasalföldi forradalmában is, de ő nyom-
tatta ki Bukarestben 1844-ben az első albán ábécéskönyvet. Az itt élő albánok vagy 
albán származásúak legnevesebbike a Gjika (Ghica) család volt. Az albánok termé-
szetesen nemcsak a románokra voltak hatással, albán kolóniák léteztek Szófiában, 
Isztambulban, Belgrádban is. Attikán és a Peloponnészosz egyes részein pedig 
sokáig többséget alkottak. 

A Balkán-félsziget nem csak az itt élő népek egymásra hatásának volt a helyszíne, 
hatással volt a környező területekre is: Kis-Ázsiára, Közép-Európára sőt Itáliára is, 
nem utolsósorban az ide emigrált albánok révén (Szicília, Calabria). A törökök 
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pedig arab és perzsa kultúrát is közvetítettek az iszlám révén. Nairn Frashéri, az 
albánok klasszikus nemzeti költője például négy nyelven, albánul, törökül, arabul 
és perzsául írt verseket. Ezt a nem mindennapi teljesítményt alighanem csak egy 
ilyen vegyes kultúrkörben tehette meg. 

A szomszédságból, az egymásra hatásból következett az egymásrautaltság is, 
majd a másik iránti érdeklődés. A Balkánon valóban igaz az, hogy mások megisme-
rése nélkül nem ismerheted meg önmagadat. Ezért kutatták (és kutatják) a román 
történészek (Iorga, Marinescu) és nyelvészek (Hasdeu, Philippide, Rosetti, Rusu, 
Bráncusi stb.)3 az albán nép történetét és nyelvét; ezért írta meg II. Mohamed 
életének történetét egy görög történetíró (Kritobulosz);4 ezért írt FermendSn 
Zágrábban a bolgárok és bosnyákok egyházi történetéről;5 Miklosich és Sufflay 
pedig az albánokról és délszlávokról is, stb. 

A Balkán-félsziget ma is, nekünk magyaroknak is érdekes, hiszen hatása alól mi 
sem maradtunk ki — természetesen mindez fordítva is igaz: a román fejedelemségek 
sokáig a magyar uralkodó vazallusai voltak: már az itt élő kunok elismerték II. 
András főségét, Nagy Lajos alatt pedig mindkét fejedelemség magyar függőségbe 
került. Havasalföld esetében a viszony 1396 után ingadozóvá vált, a 15. században 
pedig a fejedelemség hol ide, hol oda húzott. Moldvában 1359-ben Bogdan időle-
gesen lazít a függőségen, de azután az - bár egyre csökkenő mértékben - a 15. 
század folyamán is fennmarad. Horvátországnak 1090-től, a Tirpimir-dinasztia 
kihalása után nyolcszáz évig a magyar király volt az uralkodója. Bosznia és Szerbia 
felé (Nagy Lajos alatt Bulgáriában is) a IV. Béla által alapított bánságok jelentették 
a kapcsolatot és jelképezték a magyar király főségét. Voltak kapcsolataink a görög-
séggel is, gondoljunk csak a bizánci kalandozásokra, az első magyar megkeresztel-
kedettekre: Bulcsúra és Termacsura vagy a későbbi időkből Mánuelre és III. Bélára. 
A török támadás nyomán érintkezésbe léptünk vagy kerültünk a többi balkáni 
néppel is. Mindezen balkáni kapcsolatok feltárása egy hosszabb tanulmány feladata 
lehetne. 

A török támadás egyébként is mintha végre egymás mellé állította volna az addig 
(de később is) egymással marakodó balkáni államokat. Legalábbis az újkori törté-
neti munkák egy része igyekszik kimondatlanul is ezt sugallni: mintha nagyjából 
egyforma szinten álló keresztény, feudális, „kultúr-Európa" harcolna a muzulmán, 
„elmaradott", „barbár" Ázsiával. A valóság persze ennél jóval sokrétűbb volt. 

A 15. század közepére Magyarország és Albánia egymás mellé került a török 
elleni arcvonalon. Bár Albánia számára a 15. század végével, a 16. század elejével a 
háború véget ér (1501-ben elesik Durrés, az utolsó albániai város, mely velencei 
kézen volt), Magyarország számára még csak ekkor kezdődik a neheze, hisz eddig 
a magyar hadseregek jószerivel idegen területeken harcoltak a török ellen, míg az 
albánok a szülőföldjükön. Ennyiben a két ország nem volt azonos helyzetben, és 
hatalmi szempontból sem volt egy súlycsoportban. Szkenderbég katonáinak hősi-
essége azonban ekkor minden más erőt kiegyenlített. Hunyadi János és Szkender-
bég ennek a török elleni harcnak olyan hősei voltak, akikhez csak a Zrínyi Miklósok, 
Savoyai Jenők hasonlíthatók, s akikhez fogható hadvezérek a balkáni török fronton 
igen kevesek születtek. E különleges hadvezéri képességeknek köszönhetőek a 15. 
század közepi győzelmek Nis és Szófia környékétől Kruja három sikeres védelméig. 
A harcok tagadhatatlanul megfékezték a törökök előrenyomulását a Balkán, Kö-
zép-Európa és Itália felé. Ugyanakkor viszont a törökök elmélyítették égei-tengeri 
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és peloponnészoszi hódításaikat, elfoglalták Konstantinápolyt, s így mégiscsak 
megvetették a további hódítások biztos alapját. 

Az első tudósítás az albánokról a l l . századból származik. Az akkor bizánci 
fennhatóság alatt lévő területeken a durres-i (Dürrhakhion) elöljáró G. Maniakesz 
1043-as felkelésével kapcsoltban említi őket Attaleiatesz 11. század végén írott 
munkájában,7 mint akik részt vettek a felkelésben. Anna Komnena az 1107-1108-as 
normann-bizánci harcok kapcsán emlékezik meg az „Arbanon"-nal határos terüle-
tekről.8 Ma még nem tudjuk megmondani, hogy miért ilyen későn említik először 
a krónikások az albánokat - nem valami honfoglalás vagy vándorlás kapcsán, 
hanem érintőlegesen, mintha köztudott dologról lenne szó. A következő évszázad 
pápai bulláiban „episcopum de Arbania" és „prior Arbanensi"1 szerepel, a név 
minden magyarázata nélkül. 12-13. századi oklevelekben Arbanenses, Arbanasi-
ként említettnek.11 

Az „Acta" szerkesztői az Albániát takaró sok név közül csak az „Albanum 
(Arbanum,"A/l/íi.i«>«}') kifejezést magyarázzák meg: „regio circa Croyam". A nyugat 
számára biztosan ez jelentette elsősorban Albániát, hisz a Kruja környéki területek 
estek legközelebb Dürrhakhionhoz (Durazzo), emellett Kruja katolikus püspöki 
székhely volt. A Sufflay által összeállított térkép azonban lényegesen nagyobb 
területekről tájékoztat, durván megegyezik a mai albánlakta területekkel, de észa-
kon még azon is túlnyúlik, Koszovo mellett az Adriai tengerparton az egész Kotorig 
(Cattaro) terjedő területet magában foglalja.12 

Az első önálló albán államkezdemény a Progoné volt (kb. 1190-1199). Öt egy 
1216-os krujai oklevél mint „principům Arbanensium"-ot említi. Ugyanaz az 
oklevél emlékezik meg fiairól, Ginusról (Gj inf t^á) (kb. 1199-1207/08) - mint 
princeps ) és Demetriusról (kb. 1208-1215) - princeps ( ' i i ^ W , iudex). 

A Durres környékét megszálló I. (Anjou) Károly 1272-ben kikiáltja Nápolyból 
az Albán Királyság („Regnum Albániáé") megalakulását, magát pedig „Rex Alba-
niae"-nek nevezi. A politikai bizonytalanságot jelzi, hogy az Anjouk 1286-ban 
távozni kényszerültek, de 1304-ben rövid időre újra visszatértek, és 1350-ig ismét 
kezükben tartották Durrés-t (Durazzo), a terület legfejlettebb városát. A belső 
területek is láttak a történelem során bolgár (851-1018), több ízben bizánci (11-12. 
század) megszállást, majd a 13. századtól fokozatosan a szerb, bizánci és bolgár 
állam közötti vetélkedés területévé váltak. 1343-1347 között Stefan Dusán úgyszól-
ván egész Albániát meghódította, halála után azonban felbomlott a szerb állam. A 
török hódítás küszöbén visszatért a fejedelmek kora. A középső területeken Durrés 
központtal a Thopiák, északon Shkodra környékén a Balshák, délen Arta központ-
tal Gjin Bua Shpata uralkodott. Közülük Kari Thopiát Velence Albánia urának 
(„Dominus Albániáé in partibus versus marittimam de Durachio") nevezte.14 

A változó és bizonytalan politikai határok kevert lakosságot takartak. Az említett 
korokban, az albánok első említésétől Szkenderbég koráig terjedő időszakban 
(11-15. század) az albánok által lakott területek nem mutatták a mai homogénnek 
tekinthető képet. (Tegyük hozzá, a Balkán-félsziget többi területein is hasonló volt 
a helyzet.) 

A 6. században a Balkánra áramló szlávok megváltoztatták a későbbi Albánia 
etnikai térképét is. Elsősorban a völgyekben települtek meg (beékelődve így az 
albán őslakosság közé), számukat azonban még megbecsülni is nehéz lenne. A 
völgyekben így sok nyoma maradt a szláv jelenlétnek: „Zadrima", „Velipoja", 
„Obot", „Diber", „Pogradec", „Kor^e", „Moker", „Berat" (Belgrad), stb. A tárgyalt 
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időszakban a szlávok még biztosan nem olvadtak be teljesen az albán többségbe, 
erről tanúskodik Torna Preljubovič janinai központú fejedelemsége a 14. század 
második felében. 

A hegyvidék lakosságának fontos összetevője volt a vlah pásztornép, melyet 
területünkön számtalanszor említenek a szerb oklevelek. 1198-ban például Stefan 
Nemanja vlahokat adományoz a hilandari kolostornak,1 Akropolitész pedig 1230-
ban Ivan Aszen hódításait emlegetve egymás mellé teszi „Nagy-Vlahiát" és „Elba-
nont".1 6 Stefan Dušan egy oklevele Dobrodoliane (egyébként szláv nevű falut) a 
vlahok falujaként emlegeti,17 de minden egyéb alkalommal, ha legelőről volt szó, a 
vlahok is szerepelnek. 

A harmadik fontos összetevő a tengerpart lakossága, a nagy városok, Durrés 
(Dürrhakhion, Durazzo) és Vlora (Valona, Avlona), valamint környékük lakossá-
ga. Ez a terület itáliai befolyási övezetté vált. Említettük már a normannok és a 
nápolyi Anjouk foglalási kísérleteit. A 14. század utolsó évtizedében pedig, nem 
először a történelem során, de ezúttal huzamosabb időre velencei fennhatóság alá 
kerülnek a tengerpart fontosabb városai (Durrés, Ulqin, Shkodra). Attaleiatesz 
említett munkájában a „latinoi" még valószínűleg görögöket jelent, Barleti azonban 
már olaszokról beszél Szkenderbég seregében, akiket a velencei fennhatóság alatti 
területekről fogadott zsoldjába.18 A történelem későbbi menetéből arra kell követ-
keztetünk, hogy az említett népek kisebbséget alkottak az albán többség mellett. 

, A kis albán nép 1380-as évektől 1501-ig tartó 120 éves török elleni harcának a 
Szkenderbég vezetése alatt eltöltött 25 év (1443-1468) a legfényesebb szakasza volt, 
és ekkor Szkenderbég fejedelemsége és a Magyar Királyság között gyakorlatilag 
szövetség állott fen, bár ez sohasem nyert hivatalos megerősítést. 

. Szkenderbég és Hunyadi kapcsolatait Francisc Pali romániai történész kutatta, 
I jónéhány érdekes tanulmánya jelent meg e témában.19 

A magyarországi albanológiának igen szép hagyományai vannak, ha nem is 
Szkenderbéggel kapcsolatban. Báró Nopcsa Ferenc elsősorban az albán folklórt 
kutatta,20 míg Th^Jlóczy Lajos az albán források publikálásában szerzett elévülhe-

I tetlen érdemeket. 1 Az utóbbi időben Schütz István munkássága érdemel emlí-
tést. '" Szkenderbégről már a 16. században megjelent az első munka magyarul, 

t Debrecenben, Bogáti Fazekas Miklós tollából;23 az ő művét Dániel György dolgoz-
ta fel.24 Bogáti művén kívül azonban még több más munka jelent meg Szkender-
bégről magyarul, eredetiben vagy fordításban (Lázár Gyula, Camille Paganel stb.)25 

Különösen érdekes egy bajai bölcsészdoktornak, Szommer Józsefnek 1822-ben írt 
színdarabja,26 „eredeti vitézi játéka", „Szcenderbég, vagy a haza szabadítója" cím-
mel, mely úgy tűnik, elkerülte a kutatók figyelmét, annak ellenére, hogy a szerző 
elég nagy jártasságot árul el a témában, és a magyar kapcsolatokat sem hallgatja el 
(például Szkenderbég állítólagos levele Hunyadi Jánoshoz). A mű természetesen 
nem mentes a kor szellemétől, ezért a romantikus mondanivaló érdekében néha 
megmásítja a tényeket: Szkenderbég apját, Gjon Kastriotit például királynak tün-
teti fel, Szkenderbéget pedig a szultán fővezérének. Bár a darab irodalmi értéke 
közepes, számunkra mégis fontos, mert az albán-magyar kapcsolatok egyik nem 
lényegtelen pontját jelenti, mely az albánok iránti magyar érdeklődésről és szellemi 
rokonságról árulkodik, ugyanis a magyar reformkor kezdetén egy magyar író ugyan-
azt a témát használhatta, mint az albán nemzeti újjászületés (Rilindja) írói. Mind-
annyiuk számára fontos volt a mű fő motívuma (melyet egyébként visszavetítettek 
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Szkenderbég korába), a harc a nemzeti függetlenségért. Szommer valószínűleg 
Barleti egyik feldolgozója, vagy éppen Barleti nyomán írta meg munkáját. 

A jugoszláviai Magdalena Andelič írt tanulmányt az albán népköltészetnek és a 
Szkenderbégról szóló irodalomnak magyarországi megjelenítéséről." Mivel ez az 
egyetlen átfogóbb munka, talán kritikája is lehet az ezirányú hazai kutatásoknak. 
Megjegyzendő még az albán-magyar kapcsolatok terén, hogy az albán történetírók, 
de az albán emberek maguk is nagy fontosságot tulajdonítanak Szkenderbég Hu-
nyadival való együttműködésének, Hunyadinak hagyományai vannak Albániában, 
és fel sem merül, hogy ő esetleg nem magyar hadvezér lett volna. 

A 15. századi Albániára vonatkozó történeti források kiadása a múlt században 
indult meg. Sajnos, az e tekintetben legértékesebb mű, mely Thallóczy, JireČek és 
Sufflay tollából származik,28 az első két kötet megjelenése után félbeszakadt. így a 
korszakra vonatkozó levéltári dokumentumokat több helyről kell begyűjtenLRa-
donic, Theiner, Makusev, Ljubicf, Iorga, Trinchera, Cerone gyűjteményeiből. 

A török források még mindig nehezen hozzáférhetők, bár az albán szandzsák első 
defterének Inalok által történt kiadása óta már többet tudunk a kérdésről.' 

Az elbeszélő forrásokat általában három részre lehet osztani: 
1. „Nyugati források": olasz, velencei, de raguzai, sőt albán források is ide 

osztályozandók, mert egyrészt törökellenes (ill. albánbarát) szempontból tárgyalják 
a történteket, másrészt kivétel nélkül Itáliában jelentek meg, jórészt ott is íródtak. 

2. Török történetírók: egyértelműen törökbarát nézőpont, albán győzelmekről 
említést sem tesznek. 

3. Görög (bizánci) történetírók: általában a legelfogulatlanabbak, annak ellené-
re, hogy ők is törökbarátok (a legvérmesebb közülük Chalkokondylas). 

Albán szerzőktől két hosszabb és két rövidebb munka maradt ránk Szkenderbég -
re vonatkozóan. Ezek közül is a legfontosabb s valószínűleg a legrészletesebb a 
Barletié 31 olyannyira, hogy sokáig ezt tartották az egyetlen eredeti, önálló munká-
nak. Barleti albán vagy dalmát származásáról vita folyik; tudjuk, hogy shkodrai 
katolikus pap volt, Szkenderbég halálakor még gyerek, de személyesen ismerte 
Szkenderbég bajtársait, tanulmányozta a kor dokumentumait, elsősorban a velen-
ceieket; részt vett Shkodra védelmében. Művét Velencében írta 1506-1510 között, 
és ez ismertté vált egész Európában, jónéhány nyelvre lefordították. Barleti egyér-
telműen Szkenderbég-párti, ezért óvatosan kell kezelni adatait, felnagyítja az albán 
győzelmeket, vereségeket pedig nem említ. (Ezért néhány albán szerző hajlamos 
adatait minden esetben valódinak elfogadtatni.) Egyes történetírók szerint nem 
megbízható, Marinescu szerint azonban a történeti források itt-ott igazolják Bar-
letit. 

A 18. század közepéig Barleti művét tartották az egyetlen hosszú munkának. 
Ekkor fedezte fel Gianmaria Biemmi 3 2 egy bresciai pap azt a Barletiénél régebbi-
nek és megbízhatóbbnak tartott munkát, mely egy névtelen szerzőtől származik, aki 
magát Antivarinonak hívja. Sajnos, Antivarino műve - melyet állítólag 1480-ban 
Velencében adott ki - elveszett, így Biemmi volt az egyetlen, aki adatait felhasz-
nálhatta. Ma már erősen kétséges, hogy Biemmi tényleg talált ilyen munkát, és nem 
csak kitalálta az egészet. 

A két rövidebb írásmű At Dhimitör Fréngutól és Gjhin Muzhaqitól származik. 
Mindketten merítenek Barleti művéből, néhány részletkérdést illetően azonban 
más véleményen vannak. 
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Ami a görög történetírókat illeti,34 egyet lehet érteni Fan Nolival, aki „vad 
albánellenesnek" és antikatolikusnak tartja őket, de megjegyzendő, hogy ennek 
ellenére elég hitelesen tudósítanak a történtekről. Kritobulosz például több ízben 
is ír török vereségekről, pedig munkáját a szultánnak ajánlotta. A szultán iránti 
lojalitásban Khalkokondilasz és Frantzasz túltesz rajta, de ők is tudósítanak albán 
győzelmekről, például Arianitinek Ali Bej Evrenozi fölött aratott győzelmeiről. 
Kritobulosz azért is külön említést érdemel, mert az ő munkáját a Magyar Tudo-
mányos Akadémia adta ki 1875-ben. 

Az itáliai források35 elsősorban Szkenderbég itáliai hadjáratáról és kapcsolatai-
ról szolgáltatnak értékes adatokat. Közülük Pontano és II. Pius (Enea Silvio 
Piccolomini) valószínűleg személyesen is ismerték Szkenderbéget, ezért szemtanú-
nak számítanak. Az albán történetírás azonban vitatkozik Piccolominivel, mert 
lekicsinylőleg írt Szkenderbég itáliai hadjáratának jelentőségéről. Sabellico, Filelfo 
és Volaterrano már inkább másodkézből tudósítanak. Ugyanaz a helyzet a raguzai 
forrásokkal is (Resti és Gondola, ill. Luccari), amelyek korábbi művek alapján 
íródtak, ráadásul jóval az események után, a 17-18. században. 

A török történetírók Szkenderbéget felkelő és engedetlen vazallusnak tartják, 
megemlítik, hogy az albánok nem fizették a harácsot, hogy a harcokban sok török 
hős esett el, stb., így végső soron értékes közvetett információval szolgálnak a 
harcok menetéről (Urudzs Ben Adili, Asik Pasa Zade, Saad-ed-Din.)36 

Az albán történetírásban Szkenderbég egyedülálló helyet foglal el: a függetlenség 
jelképe, régebben pedig (Bardhi, Gegaj, Noli)37 az európaiság, a keresztény kultúra 
megtestesítője. A második világháború utáni albán történetírás38 is hangsúlyozza 
Szkenderbég európaiságát, de igyekszik az ő egyéniségét mindkét irányban (kelet 
és nyugat felé egyaránt) kiemelni. Míg a régebbi történetírók többé-kevésbé idea-
lizálták Szkenderbég itáliai kapcsolatait (Nápoly, pápaság), ma inkább a viszony 
problematikusságára helyezik a hangsúlyt, különösen Velence esetében. Kaséin 
Bi^oku szerint3 Velnence szerepe egyértelműen negatív, Aleks Buda4 0 pedig a 
pápasággal való viszony súrlódásaira hívja fel a figyelmet. Egyes európai történé-
szek, így Thiriet41 vagy Pál4 az itáliai kapcsolatok ellentmondásosságát termé-
szetesnek tartják, így szerintük Velence saját céljait követte akkor is, amikor 
1457-58-ban háborúban állt Szkenderbéggel, és akkor is, amikor évi pénzösszeggel 
támogatta őt, vagy mint 1463-ban szövetséget kötött vele. 

A Magyarországhoz fűződő viszony pozitív voltát nem kérdőjelezték meg soha. 
Hunyadiról nagy tisztelettel írnak, sőt némelyek még azt is „szemére vetik" Szken-
derbégnek, hogy elkésett a második koszovói csatából (1448).43 Érdekes, hogy 
általában a két országot állítják be „Európa védőbástyáinak", míg Brankovicsot 
negatív figurának tartják, a havasalföldi román fejedelmek ellenállásáról pedig nem 
emlékeznek meg. Ez nagyjából érthető is, hiszen ilyen értelemben Havasalföld nem 
állhatott (már csak földrajzi fekvésénél fogva sem) a törökök útjában Európa felé, 
és nem is rendelkezett Hunyadihoz és Szkenderbéghez fogható hadvezérekkel. 
Albánia Róma felé, Magyarország Bécs felé állta el a törökök útját — sikeresen. A 
Hunyadival való együttműködést három pontban látják igazoltnak: 1443-44-ben, 
1448-ban és 1456-ban. 

Talán az elmondottakból is következik Szkenderbég ellentmondásos megítélése 
a román történetírásban (Iorga, Marinescu),44 ugyanakkor Decei45 az őt megillető 
helyre teszi Gjergj Kastriotit. Iorga és Marinescu, Inainkkal46 együtt vitatja azt az 
albánok által hangoztatott véleményt, hogy a törökellenes felkelés és harc fő ereje 
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a parasztság lett volna.47 Nagyobb igényű balkáni kitekintésre lenne szükség ahhoz 
is, hogy állást foglaljunk Inainknak azzal a nézetével kapcsolatban, mely szerint a 
török rendszer könnyítést hozott az albán (és más balkáni) parasztság számára.48 

A kérdés mindenképpen összetett, még ha csak a szorosan vett albán területeket 
nézzük is, hiszen az addig szabad nemzetségi közösségben élő északi és egyes déli 
hegyvidéki csoportok helyzete (Malésia e Madhe, Himara, stb.), a velencei birtokon 
lakó vagy albán feudális urak alatt élő jobbágyok helyzetével távolról sem volt 
azonos. 

Szkenderbégnek már közvetlen halála után elég nagy irodalma keletkezett Nyu-
gat-Európában. Az itteniek ugyanis nagy rokonszenvvel kísérték az albán ellenál-
lást. Ennek a történeti irodalomnak rövid áttekintése megvan Nolinál, Giochalas 
pedig bővebben tárgyalja. A Szkenderbégről írott művek közül különösen érdekes 
Biemmi, Antivarino felfedezőjének műve. Babinger50 szerint Biemmi kitalálta az 
egészet. A kutatások némely ponton azóta igazolták ugyan Biemmi véleményét, de 
ma a kutatók mégis hajlanak arra, hogy Babingernek adjanak igazat. Mindazonáltal 
a legtöbb későbbi történész (Fallmerayer, Iorea, Hopf, Marinescu, stb.)51 nem 
ismerte Biemmi művét. Nem ismerte Paganel sem, akinek franciául írott művét 
németre, görögre, magyarra is lefordították. 

Giochalas három fő variációt állít fel a források későbbi fejlődésében (Dupon-
cet5 3 - 1709, Paganel - 1855, és Pisko54 1894), a többi későbbi művet ezekből 
vezeti le, így a görög műveket (pl. Papadopulo-Vreto)55 vagy a román Bilciures-
cu 6művét is. 

A 17-18. században mintha csökkent volna az albánok körében az érdeklődés 
Szkenderbég személye iránt. Természetesen itt az emigráns irodalomra gondolva, 
hiszen az otthoni albánokat sem a török megszállók, sem az iszlám nem ösztönözte 
a téma feldolgozására. Az otthoni albánság nagyobbik része ugyanis muzulmánná 
vált. Szkenderbég emlékét ebben az időben elsősorban az itáliai albánság őrizte. 

A török hódítás nyomán a lakosság körülbelül harmada, mintegy 200 000 ember 
menekült Itáliába — részint Velencébe, részint Calabriába és Szicíliába, és főleg ez 
utóbbi területeken egy tömbben telepedett meg. Nem véletlen, hogy körükben 
indult meg elsőként a nemzetté válás folyamata, és ennek elősegítője az úgynevezett 
„Újjászületés" (Rilindja) irodalma a 19. század közepe táján. Az addig jobbára 
vallásos, egyházi vagy didaktikus, többnyire olaszul vagy latinul írott művek helyett 
az „arbéreshek" (itáliai albánok) saját anyanyelvükön romantikus, a népköltészet-
hez, a faluhoz és a történelmi hagyományokhoz visszanyúló nemzeti irodalmat 
kezdtek írni. 

A Rilindjának valószínűleg kedveztek a fejlettebb olasz gazdasági-társadalmi 
viszonyok, és az olasz Risorgimento példája. A Rilindja kezdetének Jeronim de 
Rada „Kéngôt e Milosaos" (Milosao éneke) című elbeszélő költeményét tekintjük 
(1836). Sorra indultak albán lapok is. Ezután az itteni keresztény albánok újult 
erővel tűzték zászlajukra Szkenderbég nevét. Folklórgyűjtéseket adtak ki, hiszen 
ellentétben az otthoniakkal, itt az iszlám kultúra nem alakította át vagy cserélte fel 
a Szkenderbég személye köré szőtt népköltészetet. így a legtöbb Szkenderbégre 
vonatkozó adatot náluk találjuk. 

A legnagyobb arbéresh írók és költők választották témának a török elleni harcot 
és Szkenderbég személyét. Jeronim de Rada például nem csak őt, hanem Hunyadit 
is (lásd „Gjon Huniadi" című költeményét); mellette azonban az ifjabb Gavril Dara, 
Zef Serembe, Binard Bilota is. A legnagyobb hatású talán az ifjabb Gavril Dara 
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(1826-1885) műve: „Kénka e sprasm e Bales (Bale utolsó éneke). Ez egyszerre 
népköltészeti ihletettségű és történelmi témájú. Gavril Dara Szkenderbég 15. 
századi harcainak felelevenítésével, a dicső múlt bemutatásával erőt és bíztatást 
akar adni a jelen problémáinak megoldásához is, a szülőföld függetlenségének 
kivívásához. 

Ugyanez a folyamat az otthon maradt albánság körében kissé megkésve jelent-
kezett, itt Szkenderbég a múlt század második felétől vált divatossá (vagy égetően 
szükségessé). Nairn Frashéri, a hatásában Petőfivel, Botewel rokonítható albán 
költő műve jelentette az áttörést: a „História e Skőnderbeut" (Szkenderbég törté-
nete) az egyik legszebb feldolgozása a témának. A huszadik századtól aztán a 
függetlenség követelésével, majd az önálló albán állam megalakulásával, Szkender-
bég egyre inkább elnyeri az albán kultúrában az őt megillető helyet. Ndre Mjeda, 
^ajupi, Mihal Grameno, Kristo Siliqi, Kosmo Serembe, Kolé Mirdita írtak róla, de 
szinte minden jelentősebb író, költő kötelességének érezte legalább egy művet az ő 
személyének szentelni. így van ez napjainkban is, amikor a második világháború 
utáni albán irodalom talán legnagyobb alakja, Ismail Kadaré szentelt egy regényt 
Szkenderbégnek. „A fellegvár" magyarul is megjelent, sajnos, azonban nem az 
eredeti albán szövegből fordítva, hanem az angol fordítás fordításaként. Koszovó-
ban Enver Gjerqeku írt verseket Szkenderbégről. 

Természetesnek tűnik, hogy a téma albán irodalmi feldolgozásáról jónéhány 
kiváló tanulmány jelent meg, és ez többé-kevésbé feldolgozottnak tekinthető. A 
világirodalmi vonatkozásokról már nem mondhatjuk el ugyanezt. Pedig nem akár-
kinek a nevét lehet itt megemlíteni: az olasz Margherita Sarocchi, 7 az angol 
Byron és Longfellow,59 a spanyol Lope de Vega, Pérez de Montalbán,61 Vélez 
de Guevara62 és mások. A. Kostallari 3 is megállapítja nagy összefoglaló tanul-
mányában, hogy például a spanyol irodalom albán vonatkozásai kevéssé ismertek, 
de ugyanezt elmondhatnánk a már említett Szommer-színdarab esetében is. A 
balkáni költők közül a bolgárnak és macedónnak egyaránt tekintett Prilčev írt egy 
elbeszélő költeményt Szkenderbégről.64 Az ő műve a legismertebb, de nem az 
egyedüli. 

A 15. század törökellenes harcai maradandó nyomokat hagytak az albán nép 
emlékezetében. Barleti szerint: „az albánok minden győzelmet dallal és tánccal 
ünnepeltek."6 Ezek a dalok és táncok nemcsak akkor, hanem a következő századok 
felkeléseiben is szerepet játszottak. Megjegyzendő azonban, hogy egyre szűkebb 
körben, elsősorban a hegyvidéki lakosság körében, hiszen a muzulmán többség más 
hősökre emlékezett. Sokkal erőteljesebben maradt fenn Szkenderbég emléke az 
emigráns itáliai albánság körében. A népköltészet iránti fokozott érdeklődés Itáli-
ában és az anyaországban is a 19. századdal indult meg, ekkor adják ki gyűjtemé-
nyeiket V i d e n e Dorsa, Jeronim de Rada, C. Crispi, Dhimitőr Kamarda.66 A 
következő évszázadban a gyűjtés súlypontja áthelyeződik a Balkánra. Jellemző az 
egyes nyelvjárások foklórjának némilee öntörvényű fejlődésére, hogy például V. 
Prenushi csak a geg népdalokat adja ki. A második világháború utáni Albániában 
már rendszeres kiadásokra törekedtek, ebben nagy szerepe volt Qamil Haxhihasa-
ninak.68 Ugyanezt Koszovóban Shefqet Pllana neve fémjelzi ma, aki a macedón, 
bolgár és szerb népköltészet Szkenderbég-vonatkozásaira is kitekintett. Ennek 
ellenére ma még nem lehet lezártnak tekinteni a Szkenderbégre vonatkozó balkáni 
folklór kutatását. Az albán és a balkáni népköltészet összehasonlító vizsgálatánál 
Stavro Skendi munkái lehetnek mérvadóak.69 
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