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Amedeo di FrAncesco

Szkander bég a XVI–XVII. századi 
magyar irodalomban

Barletius – Bogáti Fazakas – Zrínyi

corvinus autem gravissimo bello intentus iter pro virili sua properare, creberrimis 
sandarobechum Albanensium principem litteris vexare, quocum adversus 
Turcum paulo ante fedus percusserat, approperaret, quando iam ipse hostibus 
appropinquabat; ita enim cum eo consilium iniverat, ut ipse cum Ungaris a rascia 
Bulgariaque, ille ab illyrico Turcis pariter occurrerent, ut a fronte tergoque vexati 
facile vincerentur. Quod haud ab re fuisset, si sandarobechus, quem illi barbare 
Alexandrum dominum vocant, prelio in tempore affuisset. sed immatura pugne 
festinatio recti consilii finem intercepit.1

Amennyire én tudom, a fenti idézet az első olyan jelentős, magyar vonatkozású 
irodalmi szöveg, amelyben Szkander bég alakja és tettei megjelennek.2 Bonfini 
műve a magyar történetírás szerves része, szintézise és továbbfejlesztése a koráb-
bi középkori történeti munkáknak, és mint ilyen a későbbi reneszánsz kompendiu
mok megkerülhetetlen mintája. A Decades nemcsak enciklopédikus igénnyel író-
dott: hangneme nem ritkán elbeszélői, és a mítoszteremtés határozott szándéka 
fedezhető fel benne. Olyan formai választások egyértelmű nyomait viseli magán, 
amelyek összhangban vannak a megrendelő elvárásaival, és amelyeknek a szerző 
képes és kész is megfelelni. mindaz, ami a Hunyadiak korának politikai, katonai 
és kulturális világához tartozik, magára ölti a szimbolikus ábrázolás tagadhatat-
lan jeleit, így a „Magyarország nevezetes dolgairól” kialakuló sztereotí piák, vagy
is a Kárpát-medence eszmetörténetének szerves része lesz.

1 Antonius de Bonfinis, Rerum Ungaricarum decades, ed. i. fógel, B. iványi, L. Juhász, Lipsiae, 
Teubner, 1936, iii, 160. 

2 Itt most nincs mód arra – külön kifejtést igényelne –, hogy kitérjek azokra a korabeli levelekre, 
ame lyekben utalás történik szkander bég személyére. Vizsgálatuk azonban nagyon indokolt lenne; 
e kutatás kiindulási alapját a következő munkák jelenthetnék: fraknói Vilmos, Cesarini Julián = 
Uő, Egyháznag yok a mag yar középkorból, Bp., Élet irodalmi és nyomda részvénytársaság, 1916, 44; 
Jászay magda, Párhuzamok és kereszteződések: A mag yar–olasz kapcsolatok történetéből, Bp., Gondolat, 
1982, 142–143; Mag yar humanisták levelei: XV–XVI. század, szerk. v. kovács sándor, Bp., Gondo-
lat, 1971, 251. A kérdést a történetírás szempontjából tárgyaló további munkák pl. ho din ka Antal 
recenziója: Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, coll. et digess. dr. L. de Thallóczy, 
dr. c. Jireček, dr. e. de sufflay, i, Vindobonae, 1913, századok, 49(1915), 642–651; Francisc 
Pall, Les relations entre la Hongrie et Scanderbeg, revue Historique du sud-est euro péen, 1933/4–6, 
121–126; Giuseppe gheTTi, Giorgio Castriota Scanderbeg nella storiografia, Shêjzat, 1968/1–3, 13–36. 
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ebben a kontextusban születik meg az igény arra, hogy nagyobb szimbolikus 
jelentőséget kapjanak azok a politikai összefüggések, amelyek a történelmi emlé
ke zetben megőrzött dicső tetteken, képeken és a gazdag metaforikusságon alapul
nak, és amelyek a múlt egyfajta idealizáló, mondhatni utópikus interpretációját 
nyújtják: 

Corvinus procerum consolationibus haud parum confirmatus est. Augebat sibi 
animum, quod multo plures ex eo bello reduces quotidie videret, quam sperare 
liceret. nam, quicunque ante Turcos in illyricum aufugere, rediere incolumes, 
quin et ad XX milia passuum sandarobechum cum auxiliaribus copiis occurrentem 
in itinere offendere, cuius occursu ductuque tuto sese in illyricum recepere.3

A Bonfiniszöveg gondolati asszociációkon keresztül halad előre, hogy példaként 
állítson elénk egy embert és annak tetteit. A szerző mély tiszteletet ébreszt az ol-
vasóban az ábrázolt történelmi személy iránt, ugyanakkor a nyelvezet látszólagos 
visszafogottságával olyan történetírási módot választ, melynek célja meghaladni 
az akkurátusan kezelt források száraz krónikaszerűségét. Mivel a historiográ fiát a 
mítoszteremtés eszközévé akarja tenni, a történelmi dokumentáció a történelmi 
reflexió szolgálatába áll; ennek következményeként megsokszorozódnak a haszná
lati módok, az emlék a képzelet játékává válik, míg ki nem alakítja a natio hungarica 
egyfajta autoreferenciális kódexét. 

 

Barletius és Bogáti Fazakas

Az albán fejedelemről kialakítandó mítosz igénye csak jóval később, 1579ben 
válik érzékelhetővé, Bogáti Fazakas Miklós Castriot Györg y históriája4 című művé-

3 Bonfinis, i. m., 166. Az idézett hely jelentőségére és a forrás megbízhatóságára már más is 
felhívta a figyelmet: kulcsár Péter, Bonfini mag yar történetének forrásai és keletkezése, Bp., Akadé-
miai, 1973, 105.

4 ennek a krónikának nincs modern kiadása. A fenti, egyezményesen használt cím általános-
ságban utal a fordítás és/vagy átdolgozás tartalmára. A teljes címek két XVI. századi kiadás-
ból ismertek, ezek a következők: BogáTi fazakas miklós, Az nag y Szkender béknek, kit Castriot 
Györg y hercegnek híttak, Epirusnak, Nag y Albaniának és Macedoniának urának csudálatos, jeles vitézi 
dolgairól, két török császárról, ki Görögország veszte után, csak eg yedöl állotta meg az törökök ellen Euró
pában, Hunyadi János idejében, debrecen, [1587]; BogáTi fazakas miklós, Az nag y Castriot 
Györg ynek, kit az török Szkender bégnek hívott, ki Hunyadi Jánossal két felől vítt az törökre, különb-kü
lönb csoda szerencsével, vitézi dolgainak históriája hat részben, Kolozsvár, 1592. Az első kiadásból 
egyet len példány maradt fenn, mely az MTA Könyvtárában található, a másodikból kettő: az 
egyiket az OSZK őrzi, a másikat a Ráday Könyvtár. Vö. RMNY I. 593, 683; Répertoire de la 
poésie hongroise ancienne, ed. iván horváTh et alii, Paris, Editions de Nouvel Object, 1992, n. 743, 
335–336. Az 1592es Bogáti Fazakasmű hat részből áll, 1812 soros, melynek nem mindig ho
mogén strófaszerkezete a következő: a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5), a11(6,5). Jelen tanulmányban a készülő 
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ben, amelyben a múlt ezen része többé már nem pusztán történelmi emlék, ha-
nem hangvételében szinte biblikus eposzt idéző, ideológiai és vallási üzenet hor-
dozója. Az unitárius lelkész Fazakas 1579. október 11–17. között írta ezt a 
históriás éneket (vagy verses krónikát) az erdélyi Tötörben, amelyben a másodla-
gos szóbeliség5 kívánalmainak megfelelően – azaz a formuláris stílussal6 össz-
hangban, lerövidítve és egyes részeket kihagyva – átdolgozta martin Barletius 
(1450–1512) ismert művét. Ehhez az 1537es kiadást használta, melyet 1577ben 
vett Gyulai Jánostól, és amely jelenleg a kolozsvári Akadémiai Könyvtár7 54979–
54981 jelzetű miscellanea állományában található.

A szerző állítása szerint a mű célja, hogy „az vitézlő népnek hagyá nagy példát”: 
ezért ugyanaz az epikus hév és az a mítoszteremtéssel párosuló népszerűsítő szán-
dék jellemzi, ami a forrásszöveget. Az elbeszélés szükségszerű tömörsége mind-
azonáltal nem megy a történelmi hitelesség rovására. A históriás ének8 mint irodal-
mi műfaj által megkívánt szerkezet és az elbeszélés gördülékenysége megkönnyíti, 
hogy a megrendelők és/vagy hallgatóság olyan új nézeteket és gondolatokat tegyen 
magáévá, amelyek egy erkölcsi és politikai megújulás alapjai lehetnek. 

Mégis túlzott leegyszerűsítés lenne, ha a műben csak a dokumentarista szán-
dékot vagy csupán a mítoszteremtés igényét látnánk. A toposzok itt arra szolgál-
nak, hogy felidézzék egy egészen közeli és ragyogó történelmi múlt még nagyon 
is élénk képeit, melyeknek a nemzet történelmi és kulturális identitásának megőr-
zésében kellene szerepet játszaniuk. Mégis nyugtalansággal terhes és nyugtalaní-
tó verssorok ezek – teljesen, a maga mélységében adván vissza a kort, melyhez 
tartoznak: ott visszhangzik bennük a dicső múlt iránti vágy, melynek újraélése 

kritikai kiadás kéziratából idézek; itt köszönöm meg szentmártoni szabó Gézának, hogy ezt a 
rendelkezésemre bocsátotta.

5 e fogalom kapcsán Paul zumThor (La lettre et la voix: De la «littérature» médiévale, Paris, Éditions 
de Seuil, 1987) megállapításait és definícióját veszem alapul.

6 Más helyütt volt már módom arra, hogy hangsúlyozzam a nemzetközi szakirodalom által az 
irodalom más területein is kimutatott formuláris stílus jelenlétét a XVI. századi magyar epi-
kus-narratív költészetben. Amedeo di francesco, A históriás ének mint formulaköltészet, itK, 
93(1989), 446–457; Uő, Toposz és formula a mag yar históriás énekekben, studia Litteraria, 32(1994), 
63–71. Mindkettő később megjelent ebben a kötetben: Uő, Kölcsönhatás, újraírás, formula a ma
g yar irodalomban, Bp., Universitas, 2005 (Historia Litteraria, 19), 147–164, 165–171. A téma 
újabb, teljesebb körű vizsgálatát és további bibliográfiai utalásokat lásd: Uő, Tra oralità e scrittura: 
la struttura retorica dei canti storici ungheresi del XVI secolo, europa orientalis, 2004/2, 7–25.

7 A kötet a következő műveket foglalja magában: herodoTos, Libri novem, Musarum nominibus 
inscripti, coloniae, 1537; diodoros siculos, Liber de gestis Philippi regis Macedoniae, Basileae, 
1521; marinus BarleTius scodrensis, De vita, moribus ac rebus praecipue adversus Turcas, gestis, 
Georgii Castrioti, clarissimi Epirotarum principis, qui propter celeberrima facinora, Scanderbegus, hoc est, 
Alexander Magnus, cognominatus fuit, libri Tredecim, per Marinum Barletium Scodrensem conscripti, ac 
nunc primum in Germania castigatissime aediti, apud cratonem mylium, Argentorati, 1537.

8 A históriás énekekről: varJas Béla, A mag yar reneszánsz irodalom társadalmi g yökerei, Bp., Akadé-
miai, 1982.
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azonban már előrevetíti a XVI. századi magyar történelem gyötrelmeit. A for
muláris stílus és a már ismert szövegképző eljárás egységessége csak részben ké-
pes elfedni a segítségre valójában igazságtalanul méltatlannak tartott nemzet ke-
serű sorsában való fájdalmas osztozás tényét. 

Dokumentumértéke van a mű ajánlásának is, melynek címzettje az unitárius 
Szalánczy László, a Hunyad vármegyei Branyicska gazdag birtokosa. Az ajánlás 
ugyanis egy akrosztichont rejt – amely végighalad a 453 négysoros versszakon9 –, 
ami azt a megállapítást támasztja alá, mely szerint az akrosztichon olykor olyan 
szöveg sajátja, „amely az ábrázolt dolog mértéken túli kiemelésére törekszik”.10

A r G V m e n T U m   e T   d e d i c A-
         tio in capitibus versuum est haec.

cLarus vt epeiri dux fortibus ille triumphis
    Alter Alexander magnus, et ipse driops,
imperium patrium prudente, Georgius ausu
   castriotus, dominus, croia superba, tuus,
restituatq; suis, libertatemq; reponat
   sxpius et Turcam marte fauente premat.
inclyte Peleides tibi Ladislae szalanci
   nicolcos patrio carmine facta refert.
Amurathé toties fugat is, machometis et arma
   Æquaevi Hunniadae proxima, fama ducis.
Tum Venetos armis Gallosq; vt vincit vrtoq;
   mosem, Amesamq; armis et pietate suos. 

Bogathius condebat.

De ki volt a címzett, aki a műnek ismertséget biztosított, Szkander bég alakjának 
pedig politikai fontosságot tulajdonított a Kárpátmedencében? 

1560-ban izabella királyné udvarhölgyét, nisovszka dorottyát vette feleségül, 
aki a fejedelmi udvar befolyásos lengyel előkelőségének, Nisovszki Szaniszlónak 
és Moise havasalföldi vajda (1529–1530) Zamfira nevű leányának volt a gyerme-
ke. E házasság révén Szalánczy László a térség két jelentős országának: Lengyel-
országnak és Havasalföldnek befolyásos köreivel került rokonságba. ilyen pozí-
cióból indulva Szalánczy László már fiatalon a fejedelemség legbefolyásosabb 
politikai vezetőinek körébe került. 1568tól Fehér megyének, 1591től pedig 

9 Az akrosztichonról: Giovanni Pozzi, Poesia per gioco: Prontuario di figure artificiose, Bologna, il 
mulino, 1984, 63–65.

10 Giovanni Pozzi, La parola dipinta, milano, Adelphi, 19962, 300.
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Zaránd megyének is a főispánja volt, 1575től fogva többször is főkövetként járt 
a Portán, illetve Budán. Családi hagyományaiból is érthetően, György nevű 
öccsével együtt határozottan ellenezte Báthory Zsigmondnak azt a politikáját, 
hogy erdély szakadjon el a Portától és a királysággal szövetségben csatlakozzék 
a török kiűzésére létrehozott Keresztény Ligához. Amikor 1594. augusztus 28
án és az azt követő napokban a fejedelem likvidálta politikai ellenzékét, 
Szalánczy László is a kivégzendők közé került. Ő azonban fegyverrel szállt 
szembe az elfogására küldött udvari gyalogosokkal (kék darabontokkal), akik 
kénytelenek voltak véres harcban megostromolni a branyicskai kastélyt, mely-
nek során szalánczy László is halálát lelte.11 

Fontos eszmékről és személyekről, elsőrangú diplomáciai kapcsolatokról és lénye
ges geopolitikai elképzelésekről van tehát itt szó, továbbá a történelmi anyag fel-
dolgozásáról, majd bemutatásáról – a címzettek elvárásaival összhangban, poé ti
kai és esztétikai elvek szerint. Hogyan lehetne hát egyetérteni a magyar ro man ti ka 
azon véleményével, még ha az részben érthető és megalapozott is, mely a XVI. 
századi, a törökellenes harc legemlékezetesebb eseményeit megörökítő históriás 
énekek egészét zsurnaliszta jellegűnek definiálta? Ez a megállapítás mindenkép-
pen leszűkítő, noha a XVI. századi Magyarországon az irodalom fogalma való-
ban pragmatikus természetű volt: ezeket a műveket olyan epizódok, történések és 
események népszerűsítésére, széles körű megismertetésére szánták, melyek egy-
fajta viselkedési mintát közvetítettek egy hadvezér és/vagy az egész nemzet dicső 
tetteinek bemutatása révén. Ez az irodalom tehát tanító célzatú volt, azonban 
olyan személyek mitizációjával párosult, akik az akkori magyar történelem alakí-
tói voltak. A mítoszteremtés a humanizmus idején meggyökeresedett gyakorlat 
alapján elsősorban az antikvitásból merített példákat.

A „magyar romlás századá”ban – amely nemcsak a XVII. századot jelentette, 
ahogyan azt Zrínyi Miklós gondolta, hanem az azt megelőzőt is – szükség volt 
Magyarország dicsőséges századainak visszaidézésére. Természetes, hogy ebben 
az ideológiai, politikai és vallási tartalommal mélyen átitatott kontextusban legin-
kább mátyás királyságának mítosza alakult ki, és általában a Hunyadi családé, 
amely a XV. században éppen a török elleni, szinte mindig győzedelmes ellenál-
lásban tűnt ki. 

A históriás énekek üzenete abban állt, hogy a magyar nemzet egységét mutatta 
fel, amely felülkerekedik minden felekezeti és feudális vitán. megpróbálták meg-
szüntetni a felekezeti megosztottságot és a politikai anarchiát. A fel adat nem volt 
könnyű, sőt ez a terv szinte mindig kudarcra volt ítélve. Létezett azonban egy terü-
let, egyfajta „boldog sziget”, amelyet Erdély, a Habsburgoktól és a törököktől is 

11 Jakó Klára, A Szaláncz yak = Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, szerk. 
kiss András, kovács kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 
1999, 199–210.
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többékevésbé független fejedelemség jelentett. Itt lehetséges volt – nem kis nehéz-
ségek árán és igazi politikai alkímia eredményeképp – számottevő mértékben meg-
őrizni a magyarok történelmi és kulturális identitását. 

Hogy mindez megvalósuljon, újra szükség volt azokra a dicső férfiakra (viri 
illustres), akik tetteikkel biztosíthatták a kora újkori Magyarország erkölcsi megvál-
tását és fennmaradását.12 Az irodalom már jól ismert toposzokat használt fel, de 
újakat is teremtett: közülük a legnagyobb népszerűségre a Mátyás királyt Attila 
mitikus alakjával azonosító toposz (gyakran nevezték secundus Attilának) tett szert, 
illetve a nagy sándorral vont párhuzam, utóbbi ugyanakkor minden hadvezér 
példaképévé vált. 

Ebben a kontextusban kerültek elő Szkander bég legendás tettei, melyeket Bogáti 
Fazakas már a mű kezdő soraitól „Második Sándornak dolgi”ként emleget:

Ki hallott sándornál hatalmasb urat,
Jó szerencséjének nem tudjuk mását,
Az vitézlő népnek hagyá nagy példát,
Minden erre néz már, ki bírja magát.

Lőnek után is nagy Fejedelmek,
Kik kicsinből nagyra emelkedének,
második sándornak dolgit értsétek,
Kik Törökek hitták jó Szkender Begnek.13

A históriás énekekben ugyanakkor egyfajta, a klasszikus hagyományt és a magyar 
tradíciót ötvöző szinkretizmus is megvalósult, amely nem korlátozódott kizáró-
lag a témákra, hanem érintette a szövegképző eljárásokat is. Ezeknek a históriás 
énekeknek ugyanis a szóbeli hagyomány által megszilárdított strófaszerkezete 
van, amely szótaghangsúlyos, énekelt sorokat jelent. Egy epikus költészet kezde-
teinél vagyunk, amely még nem ismerte az eposz monumentális műfaját, ahol 
azonban fontos volt az exemplum széles körű használata, amely mindig egy „erköl-
csi kérdést” hivatott megoldani, amelyek létezését – főleg a protestánsok – a ma-
gyar megosztottság legnagyobb okának tartottak.

Talán meglepő lenne a históriás énekek nagy száma, ha nem tudnánk, hogy a 
több részre szakadt Magyarországon sikerült tovább élnie egy udvari kultúrá-
nak, amely még mindig kapcsolatban állt számos európai irodalmi áramlattal, 
miközben az ország erős, stabil oktatási struktúrával is rendelkezett, amit a pro-
testantizmus különböző irányzatainak legharciasabb eszméi tápláltak bőségesen 
és folyamatosan. 

12 Vö. klaniczay Tibor, A nag y személyiségek humanista kultusza a XV. században = Uő, Pallas ma
g yar ivadékai, Bp., szépirodalmi, 1987, 41–58.

13 BogáTi fazakas, Az nag y Castriot Györg ynek…, i. m., 1.
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Humanizmus és reformáció a XVi. századi magyarországon kart karba öltve 
haladtak, ezért ezen eszmék és ideálok közötti kölcsönhatás tudomásulvétele nél-
kül a korabeli magyar irodalom fejlődéstörténete érthetetlen volna. Nem elszige-
telt, magában létező század ez, hiszen a XVII. századot is lényegében ez a geopoli
tikai helyzet jellemzi majd. Sőt a XVI. század során kiformálódott eszmék a 
kö vetkező században továbbfejlődnek, és sor kerül egyfajta gyakorlati megvalósí-
tásukra, végül pedig általuk sikerül újból felkelteni NyugatEurópa érdeklődését 
a „magyar kérdés” iránt. 

A fentiek nyomán megérthetjük azokat a kulturális és ideológiai elemeket, 
melyek a magyar históriás énekek politikai üzenetének alapját adják. Ezek pedig a 
következők:

a) olyan antik és modern modellek keresése, melyek alkalmasak arra, hogy 
megteremtsék egyes magyar történelmi személyiségek mítoszát; 

b) a reformációhoz kötődő történelemfelfogás, amely a magyar nép sorsát töb-
bek között a zsidóéval azonosította; 

c) a reformáció tanai és a Corvin Mátyás királyságának mintájára újjáalapított 
ország terve, melyek egymással szorosan összekapcsolódnak.

Más szóval a magyar nemzet erkölcsi és politikai megváltásának olyan eszméje 
fejlődött ki igazi elméleti kidolgozással párosulva – főleg a multikonfesszionális 
és toleráns erdélyben –, amelyben az etika és a politika szorosan összekapcsoló-
dott. Miután a szentírási szövegek újra nagy szerepet kaptak, Erdélyben is egy új 
Mózest kerestek. Nem kell csodálkoznunk tehát, ha a meggyőződéses unitárius 
Bogáti Fazakas újra előveszi Szkander bég példáját: ez utóbbi ugyanis – elhagyva 
az iszlám vallást – a törökök egyik legádázabb ellenségévé, a kereszténység védel-
mének igazi szimbolikus alakjává vált. Megfelelt a reformáció egy másik alapvető 
elvárásának is, azaz a konverzió szükségességének. A protestantizmus ugyanis 
egy erkölcsi katarzis bekövetkeztét várta attól, hogy a keresztény Európa elhagyja 
a katolicizmust, amelyet immár olyan felekezetnek tekintettek, amely teljesen el-
távolodott az igazságtól. Tehát a magyaroknak is át kellett volna térniük az igaz 
vallásra, azaz valamely protestáns felekezetre, megtagadva a római pápa tekinté-
lyét. Szkander bég tehát kiváló példa volt azért is, mert megkérdőjelezte saját ko-
rábbi vallásos meggyőződését. 

A reformáció ezen radikális nézetei valamelyest visszafogottabbá váltak a 
XVII. században, amikor az egyre elkeseredettebbé váló vallásháborúk miatti 
kétségbeesés egy kicsit mindenkit arra indított, hogy magába szálljon, és önmér
sék  letet gyakoroljon, ami pedig nem jelenthetett mást, csakis toleranciát.

Szkander bég alakja azért lehetett tehát vonatkoztatási pont Bogáti Fazakas 
miklós és Zrínyi számára is, mert benne egyesült az ideális hadvezér és a val lási 
szempontból tökéletes ember, hiszen konvertita volt. A Hunyadiak és szkander 
bég mitizációja elsősorban a protestánsokhoz köthető, akik nemcsak a teológiai 
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igazságok egyedüli letéteményeseinek tekintették magukat, hanem a magyar 
Ki rály ság újrateremtésére leginkább alkalmas politikai eszmék birtokosának is. 
Bogáti és általában a reformáció különböző irányzatai előrevetítették és előre 
látták azt a történelmi-politikai helyzetet, amelybe magyarország került volna, 
ha teljes egészében Habsburguralom alá jut. Az igazi veszélyt tehát nem az 
immár lassan, de megállíthatatlanul hanyatló Török Birodalom jelentette, ha-
nem a Habsburgok egyre erősebb beavatkozása a Kárpátmedence geopolitikai 
viszonyaiba. 

Bogáti Fazakas históriás éneke azonban nem csak egy történelmi személy 
mitográfiája. Ennél jóval nagyratörőbb tervet képvisel, amelyet a kor krónikási 
gyakorlatában teljesen szokatlan nyíltsággal ad elő. A mítosz nyílt kihívássá válik, 
és hangos arculcsapást jelent nemcsak a Habsburgok támogatóinak, hanem a tét
le neknek vagy a döntésképtelenek is. Addig nem hallott szavak hangzanak el, 
melyek csak látszólag provokatív módon azt javasolják, hogy Erdélynek a távoli 
Epirus példáját követve kellene megújulnia:

 
nem tudéc iobbat en régi dolgokban,
magyar nemzetnec irom eszt példában,
epirus lenne az erdély országban,
szü, kéz kellene az Török torkában.14

Ez a versszak határozott, halasztást és ellentmondást nem tűrő. Epirus egy mitizációs 
folyamat része lesz, mely eszméket és ideálokat egyesít magában, embereket és nagy 
tetteket hoz közelebb egymáshoz, s történelmet és földrajzot von egybe. Egyfajta 
politikai kiáltvány hatásos szintéziséről van szó, mely nyilvánvalóvá teszi Erdély füg-
getlenségét a Habsburg Magyarországtól és az azt jelképező személytől. 

A közvetíteni kívánt üzenet örökre kizárja a kompromisszum lehetőségét, mi-
közben annak a meggyőződésnek ad hangot, hogy csakis a Kárpátmedencében 
létrejövő új Epirus oldhatja meg a régió sorsát. De melyek azok az érvek, melyek 
ezt igazolhatják?

Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy Bogáti 
Fazakas egyszerűen egy idealista, aki hisz Báthory István politikai örökségének 
szilárdságában, aki hiszi – ahogyan mások is –, hogy erdély a kereszténység igazi 
védőbástyája15 és az új ígéret földje, amelyben egy új aranykor16 jön el, aki hisz a 

14 Uo., 66.
15 A 2. jegyzetben közölt szakirodalmi hivatkozások kapcsán meg kell említeni, hogy Jászay 

(i. m., 143) könyvében idézi Hunyadi János egy levelét, amelyben szkander bég a keresztény-
ség védelmezőjeként, mint mitizált alak jelenik meg, és amelyről már Fraknóinál is olvasha-
tunk. Mindez azt jelenti, hogy a két hadvezért ugyanaz a hely illeti meg a történetírásban és 
a mitográfiában.

16 Vö. Amedeo di francesco, ‘Transsilvania incognita’: Mito e utopia nella letteratura ungherese del 
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gyökeres változás és általános erkölcsi újjászületés nyomán újraszerveződő Ma-
gyar Királyságban. 

 

Barletius és Zrínyi

Bogáti Fazakas – ahogyan azt már hangsúlyoztuk – eltér a forrásszövegtől, és 
bizonyos részeket kihagy belőle. Mindazonáltal nem hagyja magát befolyásolni a 
választott irodalmi műfaj metrikai kényszerétől ott, ahol úgy érzi, hogy nem lehet 
átsiklani vagy kihagyni mondanivalója szempontjából alapvető témákat és motí-
vumokat, amelyeket egy ideális valóság konkrét megjelenítőivé akar tenni. Ezt a 
kompozíciós eljárást egy nagyon elterjedt és gyakori toposz használatának bemu-
tatásával kívánom szemléltetni, melyben az apa intelmeket intéz fiához, és amely 
nem hiányozhat Barletius művéből sem: 

 
His dictis, continuo ad se filium suum advocans, sic blandis verbis commonendo 
eum alloquitur: Fili mi Iohannes, fili mi, ecce iam morior, et te infantulum atque 
tenellum relinquo. Equidem tibi ego regnum, et imperium trado firmum et 
stabile, si bonus eris: si vero malus, debile et imbecille. Stude igitur fili mi, in
nitere, ut bonitatem et virtutem solam rebus cæteris omnibus anteponas (…) 
Postquam vero adoleveris, Venetum adeas imperium, ut tibi regni tui aviti et 
pater ni sceptrum reddat, atque restituat. sub cuius nunc tutela atque regimine 
illud relinquo, fideique committo, ut curam illius gerat, ab hoste protegat, tibique 
servet (…) Quum vero fili mi in regnum tuum pacatum et tranquillum reversus 
federis, illiusque curam et regimen susceperis, iusticiam imprimis cole, quæ om-
nium virtutum apprime est clarissima: æquitatem serva, faciei pauperis, divitis, 
et potentis nullo habito discrimine, in omnibus modestia et temperantia utare. 
regnum tuum amicitia vallato, stabilitoque. nam neque thesauri, neque exercitus 
sunt præsidia regni, verum amici, quos neque armis, neque auro habere queas, 
officio et fide parantur.17 

Azonban ennél többről van szó: Szkander bég erkölcsi végrendeletének néhány 
passzusa, amelyeket unitárius szerzőnk olykor szó szerint átvesz, párhuzamba 
állítható a Szigeti veszedelemmel is: 

secondo Cinquecento = Millenarismo ed età dell’oro nel Rinascimento: Atti del XIII Convegno Internazionale 
Chianciano–Montepulciano–Pienza 16–19 luglio 2001, ed. Luisa secchi Tarugi, Firenze, Franco 
cesati, 2003, 629–637.

17 BarleTius, i. m., 367–368.
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Bogáti Fazakas:

Sok beszéd vtán fogta fiat kezén,
Io fiam vgy mond meg haloc immár en,
Ha ió lész hagyom Országod erőssen,
Ha ió te nem lész hagyom gyarlo képpen.

Velentze leszen Tutorod dolgodban,
székedben ültet ió emberkorodban,
Addig Anyáddal legy olasz országban,
Kit Ferdinand adot en szolgálatomban.

országod gongyát ha mikor fel veszed,
Az igasságot ió fiam szeressed,
személy nézetlen per dolgát itilyed,
Hű barátiddal országod őrizzed.

sem had országot sem pénz vgy nem tarttya,
mint ió barátság ember ió szomszédgya,
minden rendeket ted ió barátidda,
Kezed bő voltát had minden czodálya.

Bölczek aszt montác láttam is dolgimban,
Vgyan nagy szükség ez az Wraságban,
minden emberrel iót tegyen Wr váluan,
mert minden sziue vgy leszen markában.

Osztán ió fiam tobzodás és restség,
Nagy táuol legyen tőlled és negedség,
Török barátság, táuol kegyetlenség,
Török hititől fély mert hitetlenség.18

18 ez a versszak szoros összefüggést mutat a Szigeti veszedelemmel, szinte megelőlegezi: zrínyi 
miklós, Szigeti veszedelem = Uő, Összes művei, szerk. és utószó kovács sándor iván, Bp., Kortárs, 
2003, i, 9–10; ii, 57. Továbbá lásd még [Török császárok krónikája], [szeben, Johann Fabricius, 
1597–1599] = A tizenötéves háború, Bocskai és Báthori Gábor korának költészete, szerk. BiszTray 
Gyula, klaniczay Tibor, nagy Lajos, sToll Béla, Bp., Akadémiai, 1959 (Régi Magyar Költők 
Tára, XVII. század, 1), 86–102, 524–527, főleg a 665–666. sorok a 98. oldalon. A Török császá
rok krónikája című mű szerzője, aki a 85. és 115. sorokban említi Szkander béget, nem fedi fel 
nevét, mivel erőteljesen szemben áll a nemesség azon részével, amely ellenezte Báthori Zsig-
mond törökellenes politikáját. A mű külföldi, törökökkel foglalkozó és magyar források alap-
ján készült. Vö. horváTh magda, A törökveszedelem a német közvéleményben, Bp., minerva Társa-
ság, 1937; Waczulik margit, A török korszak kezdetének nyugati történetirodalma a XVI. században, 
Bp., Történetírás, 1937.
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Gondot igy tanoly kész légy mind kettőre,
Ha köz katona, ha Wr rend tisztire,
Kemény kegyelmes legy közép mértékre,
eszes bator legy mind két szerencsére.19

(Vi, 51–57)
Zrínyi miklós:

Fiam, én utolszor most látlak tégedet,
És azért is áldom az én istenemet,
Hogy hallanod hagyta végső beszédemet;
Halld meg, fiam, kérlek, az én intésemet.

ihon uraságban hagylak én tégedet,
Karddal bővitettem az te értékedet;
Mindened lesz, tanulj isteni félelmet,
isten megneveli minden szerencsédet.

Tanulj én tülem is nehéz vitézséget,
Tanulj fáradságot s hazádhoz hűséget,
Tanulj tülem jószágos cselekedetet,
mástol penig szerencsét s annak gyümölcsét.

Én már éltem eleget, láttam gonoszt s jót,
már meg is untam heábanvalóságot:
mert láttam mindenkor, kit az világ adott
Egy kézzel, kettővel mindjárt visszarántott.

Nem láttam semmi jót, kiben megnyughatnám,
nem találtam nyugovást, kiben bizhatnám,
csak néked, Jehova, az mikor szolgáltam,
Akkor megelégedtem és megnyugodtam.

Fiam, annak szolgálj, és járj azon uton,
Kit fia Istennek rendelt ez világon,
Ez ád néked erőt az török pogányon,
Ez ád jó szerencsét ezen az világon.

19 BogáTi fazakas, Az nag y Castriot Györg ynek…, i. m., 64–65. Kiemelés: A. d. F. nem alaptalan 
feltételezés, hogy Bogáti utolsó strófája és a Szigeti veszedelem iV. ének 5. között kapcsolat áll 
fenn. A szerencse motívumáról Zrínyinél: klaniczay Tibor, Zrínyi Miklós, Bp., Akadémiai, 
19642, 218–219.
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osztán emlekezzél az én sok próbámról,
Ne légy, mint elfajzott galamb kemény sastul,
Karddal te keressed hiredet pogánytul,
Mondhassák, igazán fajzottál Zrinitül.20

 (V, 77–83)

Zrínyi érdeklődése a Szkander bég beszédében is szereplő intelemmotívum iránt 
kiolvasható a IV. ének 36. témáiból és szóhasználatából is, amelyek előrevetítik a 
V. ének 78–79. sorait: 

Tanulj, fiam, tűlem isteni félelmet,
Tanulj fáradságot s kemény vitézséget;
mert kell tenéked is követned engemet,
Sokat járnod s fáradnod, veritékezned.21

A már mások által is használt, az albán herceg mitizációját szolgáló sztereotípia 
olyan eszmék közvetítésében is segédkezik, melyek új politikai teóriák születésé-
hez vezetnek. ezek a XVi. századi elméletek teremtették meg a feltételeket a 
XVii. századi politikai-katonai traktátusok megszületéséhez, melyek nem kerül-
hették meg a vallási küzdelmek témáját sem. Innen ered az európai érdeklődés a 
lehetséges megoldások magyar elméleti kidolgozása iránt, melyek hasznosak le-
hettek volna egész Európa számára. A költő, a magyarhorvát hadvezér és politi-
kus, Zrínyi Miklós maga is támogatója volt egy corvini mintára újjászerveződő 
erős magyar királyságnak, amelyben talán a francia abszolutizmus legfrissebb és 
egyre inkább teret nyerő eszméi is érvényesültek volna. 

A Magyarország és Európa többi része közötti kölcsönhatás ebben az időszak-
ban olyan hatékony és eredményes, mint soha máskor. míg a magyar politikai 
felfogás a korabeli európai gondolkodásmódból táplálkozott, addig ez utóbbi kü-
lönösen fogékonynak mutatkozott a Kárpátmedence eseményei és az ott születő 
eszmék iránt. 

A törökök lényegében nem jelentettek többé valós fenyegetést, de a folyama-
tos hivatkozás rájuk olyan eszköz volt, mely addig elképzelhetetlen összefogást 
tett lehetővé. Zrínyi terve annyira nyilvánvaló volt, hogy végzetessé vált számára. 
A rosszul leplezett ellenérzés a Habsburgok egyre erősödő beavatkozásával szem-
ben nem hozta meg a remélt eredményeket, mindazonáltal sikerült a magyar 
nemzetet a legfontosabb európai államok rangjára emelnie.

Zrínyi ugyanis, amint azt számos dokumentum bizonyítja, egy maître à penser 
volt. Megérdemelten híres könyvtára újabb és újabb meglepetésekkel szolgál, és 
– esetünkben is – fontos dolgokat árul el Szkander bég alakjának és tetteinek 

20 zrínyi, i. m., 85–86. Kiemelés: A. d. F.
21 Uo., 67.
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közismertségéről és népszerűségéről a korban. Ezen értékes örökség elismerésre 
méltó és alaposan átgondolt rekonstrukciója22 ugyanis lehetővé teszi, hogy ki-
jelent sük: a Szigeti veszedelem költője nemcsak Bogáti Fazakas közvetítésével ismer-
hette Szkander bég kultuszát, hanem két másik birtokában lévő, Európaszerte 
ismert szövegből is meríthetett.23 

Szerzőnk számára azonban a források beillesztése munkájába sohasem pasz-
szív folyamat, és sohasem egyszerű, tudós hivatkozás. Értekezéseiben, s különö-
sen a Vitéz hadnag yban néhány fontos forrást nagy könnyedséggel és igen szaba-
don kezel. Ennek bizonyítéka a következő, a szorgalmatosság fogalmának szentelt 
részlet, amely számunkra itt fő témánk szempontjából is érdekes:

de lássuk meg példábul a szorgalmatosságnak hasznát és szorgalmatlanságnak 
kárát. Szkander bég mit nem fáradott, mit nem cselekedett a maga hazájának meg-
maradásáért! Egy ember őnálánál soha nem aludt kevesebbet, mikor dolga volt, ő 
maga járt, ahol kellett, maga istrázsált, ahol szükséges volt, ő tizenötezer ember 
erejével százezereket megvert, hatalmas császárokat megfutamtatott, és egyszóval 
a nagy szorgalmatossággal pórázra kötötte a szerencsét, és amennyire bátor szívé-
vel, annyira szorgalmatosságának köszönheti szerencséjét, hírétnevét.24 

Ahogyan már Klaniczay kiemelte,25 elmarad a Julius Caesar példájára épített argu-
mentáció, s olyan közelebbi és alkalmasabb modellekre helyeződik át, mint Szkander 
bég és Hunyadi. Nem tűnik megalapozatlannak az a feltételezés sem, mely egészen 
machiavelliig vezeti vissza az ideális hadvezéri erények kidolgozását.26 

22 A Bibliotheca Zriniana története és állománya: History and Stock of the Bibliotheca Zriniana, szerk. 
klaniczay Tibor, Bp., Argumentum, 1991.

23 A következő két szövegre utalok: [Marini BarleTi], Historia del magnanimo et valoroso signor Geor
gio Castrioto, detto Scanderbego, dignissimo principe de gli albani, in Venetia, 1568; Philippus lonicerus 
et alii, Chronicorum Turcicorum…, Tomus iii, Georgii Castrioti, Epirotarum principis (qui propter 
egregiam belli virtutem Scanderbegus, hoc est Alexander Magnus, cognominatus fuit) vitam, mo res, res gestas, 
tum Scodrae, quoque urbis expugnationem habet, Autore marino BarleTio (…), Georgius corvinus, 
Francofurti ad moenum, 1578. Vö. klaniczay, A Bibliotheca Zriniana…, i. m., nn. 110 (BZ 18b) 
e 111 (BZ 90), 161162. A Rochafordítás jelentőségére a Zrínyi teremtette Szkander bégmí-
toszban már Klaniczay is felhívta a figyelmet: Zrínyi Miklós, i. m., 59. 

24 zrínyi, i. m., 266. Zrínyi említi szkander béget a 301. oldalon és a Mátyáselmélkedésekben is: 
zrínyi, i. m., 385.

25 Vö. klaniczay, Zrínyi Miklós, i. m., 414–415.
26 Uo., 462. Továbbá: Uő, Zrínyi és Machiavelli = Uő, A múlt nagy korszakai, Bp., szépirodalmi, 1973, 

364–386. Jól tudjuk, hogy Machiavelli hatása Zrínyi műveire nem új kutatási téma, sokan tanulmá-
nyozták már ezt a kérdést. Felesleges lenne az idevonatkozó számos szakirodalmi munka felsoro-
lása, itt ezért csak egy újabb, e tárgyban született tanulmányt említek: Antonio sciacovelli, L’eredità 
di Machiavelli nelle opere di Miklós Zrínyi: tratti comuni di un sentire politico tra Firenze e l’Ungheria = Hata
lom és kultúra: Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) előadásai, 
szerk. Jankovics József, nyerges Judit, Bp., nemzetközi magyarságtudományi Társaság, 2004, i, 
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Ezek a tulajdonságok elengedhetetlenek ahhoz is, hogy az ember pórázon 
tartsa a változó szerencsét, éppen úgy, ahogyan azt szkander bég tette és taní-
totta, aki képes volt kiszabadulni a jó és a rossz szerencse sűrűn szőtt hálójából. 
Jól tudjuk: ezt a magatartást Zrínyi minden egyes művében nélkülözhetetlen-
nek tartja. 

Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy az albán hős alakja annyira tet-
szett a magyar politikusnak, hogy megbízta az Ágoston-rendi marc Forstallt 
(Marcus Forestal, †1685) azzal, hogy családja és Szkander bég között rokonsági 
kötelékeket keressen.27 Ha azután Zrínyi Kasztrióta hazájára és nem a keresztény-
ség általánosabb közösségére tesz egyértelmű utalást, azt jelentheti, hogy a ma-
gyar költő meg akarja erősíteni az Albánia és Magyarország azonos politikaika-
tonai szerepének tézisét, alkalmazva a Bogáti Fazakas históriás énekében már 
jelen lévő mitizáló szemléletet. Úgy tűnik tehát, hogy egyfajta laikus (Habsburg
ellenes) szemléletet is érvényesíteni akar a török elleni háború elkerülhetetlen és 
elengedhetetlenül szükséges vallásos igazolása mellett.

Elérkeztünk tehát azon motivációk központi magjához, melyek a Bonfini – 
Bogáti Fazakas – Zrínyi triásznak köszönhetően elvezettek Szkander bég magyar 
mítoszának megteremtéséhez. A humanista igényeknek megfelelően újjáélesztett 
plutarkhoszi hős átadta helyét először a reformáció haragos harcosprófétájának, 
majd annak a határozott és erős homo novusnak, aki az európai politikai gondolko-
dás részese. ez a folyamat annyira dinamikus volt, hogy igen hamar átlépte a Kár-
pátmedence nem is olyan szűk határait, majd kiteljesedve a kontinens egészére 
kiterjedt.

A felekezeti tényező instrumentalizációja, újfajta célokhoz való felhasználása 
és talán egy kis józan laikusság az alapvető alkotóelemei annak az ideológiának, 
amely szokatlan módon kapcsolja össze – Magyarországon kívül, a távoli Angliá-
ban is – Szkander bég és Zrínyi alakját. 

Természetesen a titokzatos O. C. művére utalok, amely egy fontos trilógiát 
hozott létre, amelynek címét itt teljes egészében közlöm: The Conduct and Character 
of Count Nicholas Serini, Protestant Generalissimo of the Auxiliaries in Hungary, The most 
Prudent and resolved Champion of Christendom. With his Parallels Scanderbeg & Tamberlain. 
Interwoven with the principal Passages of the Christians and Turks Discipline and Success, 
since the Infidels first Invasion of Europe, in the year 1313, London 1664.28 Nem gyűjte-

123–127. Szükségesnek látszik azonban további összehasonlító – lehetőleg minél alaposabb – ku-
tatások elvégzése e téren, melyek során megfelelő hangsúlyt és értelmezést kell kapniuk a sztereo-
típiáknak is, amelyek egyidejű jelenléte az említett két szerző műveiben nem véletlen.

27 klaniczay, Zrínyi Miklós, i. m., 629.
28 Hasonmás kiadása: Angol életrajz Zrínyi Miklósról, szerk. kovács sándor iván, Bp., Központi 

Múzeumi Igazgatóság, 1987, 155–336. A három, O. C. szerzői név alatt 1664ben Londonban 
megjelent életrajz címe, külön külön: The Conduct and Character of Count Nicholas Serini (1–111); 
The Life and Actions of George Castriot sirnamed Scanderbeg, the other Champion of Christendome (112–
146); Tamberlain, the great Scourge of the Turks (147–168). 
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ményes kötetről van szó, hanem egy politikai terv egységes bemutatásáról, amely 
a történelem három nagy alakjának mitizáló felidézésén keresztül valósul meg. 

Bizonyos tehát, hogy a Zrínyi és Szkander bégéletrajz együttes megjelenésé-
nek vallási vonatkozása is van, legalábbis a törökök esetleges kereszténységre való 
áttérése szempontjából.29 A mű kiadásának fő célja azonban az volt, hogy meg-
erősítsen egy tervet, amely jóval nagyratörőbb reményeket táplált, mint amit a 
vallásháború nyíltan magáénak vallott. Máskülönben mivel magyarázható az a 
francia részről is ugyanabban az időben jelentkező érdeklődés, amelynek eredmé-
nyeképpen napvilágot látott az 1663 és 1664 között írt Le Mars à la mode de ce temps 
(Liège, 1672).30

Az angol életrajz igazi párhuzamot teremt a két hadvezér között:

This is [Zrínyi] he who doth wonders, and is one whose actions strein the belief 
of the present age, and will be impossible among Posterity; whom alla admire, 
and the generous may imitate, as he doth Scanderbeg, if he imitates any, or be not 
rather his own great rule, his own great example being sufficient to himself.31

Az életrajz egyben történelmipolitikai értekezés is, mivel olyan érveléseket és 
tételeket tartalmaz, amelyek Európa jövőbeli, a török fenyegetés elmúlása utáni 
időszak politikai berendezkedésére vonatkoznak. 

Az alapgondolat a kereszténység védelmének megújítása, amely létrejöhet fe-
lekezeti megosztottság ellenére is, amely leginkább a Kárpátmedencére jellemző, 
arra a területre, amely az ismeretlen angol életrajzíró szemei előtt mint a Nyugat 
igazi védőbástyája tűnt fel, azért is, mert olyan jeles személyiségei voltak, mint 
szkander bég és Zrínyi. 

Tehát egy mindenképpen modern geopolitikai felfogásról van szó, amely 
egész európa sorsára többé már nem elszigetelten, dél-európa és Közép-Kelet-
Európa különböző részeire nem egymástól elválasztva tekintett. Londonban elis-
meréssel adóztak Zrínyi politikai nézeteinek, mivel a magyar-horvát politikus 
eszméit tartották a legmegfelelőbbnek ahhoz, hogy egész Európa helyzete újra-
rendeződjön a harmincéves háború hatalmas tragédiája után. Más szóval: felis-
merik (főleg Magyarországon kívül) azt, hogy a Kárpátmedence elválaszthatat-
lan Európa általános politikai berendezkedésétől. Közvetve mindez egyben 

29 Vö. nagy Levente, Zrínyi és Erdély: A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolatai Erdéllyel, 
Bp., Argumentum, 2003, 117–118. 

30 Vö. Henri Toulouze, erzsébet hanus, Bibliographie de la Hongrie en langue française, Paris, Bp., 
szeged, institut Hongrois, Bibliothèque nationale széchényi, 2002, 52; nagy, i. m., 119; 
Hungarica. Ungarn betreffende im Auslande gedruckte Bücher und Flugschriften, gesam. und beschrieben 
von Graf Alexander aPPonyi, neubearb. von József vekerdi, Bp., országos széchényi 
Könyvtár, 2004, i, n. 971, 569–571.

31 o. c., i. m., 111. A kurzívval szedett rész a szerző kiemelése. A részlet alapos elemzését nyújt-
ja klaniczay, Zrínyi Miklós, i. m., 777. 
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annak a különleges szerepnek fel/elismerése, amelyet a magyar irodalom mindad-
dig betöltött, fontos eredményeket hozva létre a történelemfilozófia területén. 

Ez magyarázza Tamerlán alakjának felidézését is, aki jelentős mértékben járul 
hozzá Szkander bég mítoszának erősítéséhez.

To raise the drooping thoughts of christendom, with seasonable discourses of 
those several champions who have in every age checkt the growing power of the 
Turk, though as threatning & terrible as at this time, we have at large expressed the 
admired carriage and conduct of count Serini, and in brief recounted the known 
actions of Scanderbeg: and to make the number compleat, added here the exact 
account of great Tamberlain, who weakned the Grand Seignior as much eastward, as 
those brave persons have done northward: a Triumviri these, that are no to be 
parallel’d, three Heroes that have outgone Antiquity, and out-reached Posterity. 
The first an Heathen born, to punish Infidelity; the second a Papist, born to vindicate 
christianity; the third a Protestant, born as some think to reform the World. The 
first informs us how Turkie may be perplexed by divisions and invasions: the other 
two have taught us how it may be lessened by resolved defeats and oppositions. 
Here we may fee what may be done in Asia; there what may be done in Europe. 
Serini hath instructed the world what resolution and prudence; Scanderbeg, what 
correspondences and activity; and Tamberlain, what number and cruelty may be 
exercised against that overflowing power and people.32

 
Van igazság abban a megállapításban, amely szerint Zrínyi protestantizmusa itt 
eszköz, hiszen az ő alakja mintaként szolgál az angol közösség/olvasók számá-
ra.33 Azonban leszűkítőnek látszik az a vélemény miszerint: „a Szkander bég és 
a Tamerlánéletrajz kívül esik a szorosan vett Zrínyikutatás kompetenciáján.”34 
A Zrínyifilológia ugyanis, ha az életmű egészének megértésére törekszik, nem 
tekinthet el – a Zrínyi traktátusaiban is szereplő – Szkander bég és Tamerlán 
alakjának alapos vizsgálatától sem. 

Kétségtelen, hogy Zrínyi Miklós angol életrajzában „a sok szöveg együtt 
olyan, mint valami montázs; különböző elemei egy gondolati egységgé, Zrínyi 
Miklós méltatásává állnak össze. (...) ahogyan a Szkander bégről és a Tamerlánról 
szóló szöveg, illetve az egész szerves kapcsolata létrejött, úgy készült az irat többi 
eleme is”.35 Bár a Szkander bég és Tamerlánéletrajzok genezise távolinak tűnik, 
itt mindkettő együtt van jelen Zrínyi méltatására. Talán nem túlzás azt feltételez-
ni, hogy ez a névtelen szerző ismerhette Zrínyi értekezéseit, és tisztában lehetett 

32 o. c., i. m., 147–148. A kurzívval szedett részek a szerző kiemelései.
33 Vö. kovács sándor iván, Angol életrajz Zrínyi Miklósról = Angol életrajz Zrínyi Miklósról…, i. 

m., 16.
34 Uo., 25.
35 PéTer Katalin, Zrínyi Miklós angol rajongói = Uo., 44–45.
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azzal, hogy milyen jelentősége van Szkander bég és Tamerlán alakjának Zrínyi 
politikai gondolkodásában.

ezen a ponton azonban meg kellene vizsgálni a történelmi dokumentumokat, 
a krónikákat és az irodalmi szövegeket, mélyebben megismerve így egy olyan 
politikai gondolkodás kialakulásának körülményeit, amely az irodalom talán túl-
zottan pragmatikus használata révén filozófiai reflexiók és egy igazi történelem-
filozófia megnyilvánulása lesz. 

A sokszor hangoztatott magyar megosztottság és a Querela Hungariae toposza36 
mintha egy pillanatra a történelem felfüggesztésével találkozna, amely azt szeret-
né, hogy az európai események fejlődési folyamata megnyugtatóbb irányba halad-
jon. De nem így történt, és a panegyricust hamarosan epitáfium váltotta fel:

 
In Illustrissimi D. nicolai Comitis
 Zerenyi tumulum.

Pompa Tamerlani nullo reticebitur ævo,
   dum Bajazethis colla superba domat.
Scanderberg magnus moriente hoc natus Epiri,
   Agmine collecto maximus ense fuit.
Hungarus Hunniades, quoque marte potente Joannes,
   Afflictæ patriæ firma columna fuit.
nuper Turcarum crudelius affluit agmen,
   Hungariam sperans iam sine duce suam!
surrexit validus patria de gente Zerenyi,
   Qui Turcas tumidos vicerat ense potens.
et venit, vidit, vicit, simul ipse Tyrannum,
   nomine mox solo terror & ipse fuit.
Heu mirum! Vah triste novum! cadit ipse Zerenyi!
   nunc tantum lugent agmina sparsa ducem.
sic fuit in Fatis: caput insuperabile bello,
   Venandi ludo mittitur ad tumulum.
sed tumulum dignum si quæras forte viator,
   Pro magno hoc animo non satis orbis habet.
   Johannes megalinus s.37

36 A toposz példákkal alátámasztott vizsgálata: imre mihály, A Querela Hungariae toposz a XVI–
XVII. század irodalmában, debrecen, Kossuth egyetemi Kiadó, 1995. 

37 Lacrymae Hungaricae, London 1665. Vö. Bene sándor, „Lacrymae Hungaricae”: A Zrínyi Miklós 
halálára Londonban kiadott g yászversek = Angol életrajz Zrínyi Miklósról, i. m., 355–368. A kurzívval 
szedett részek a szerző kiemelései.
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Egy fájó emlék iránti nosztalgia sem tudja feledtetni az általunk kutatás tárgyává 
tett két személyiség közös értékeit, ideáljait. Mindketten mint kötéltáncosok 
egyensúlyoztak a történelemben, egy egyre ingatagabbá váló pódiumon, de nekik 
is köszönhető, hogy ami korábban csak merész remény volt, később valóra vált. 
Örökségük egyáltalán nem volt szegényes, mivel nemcsak a történetírás foglalko-
zott vele a későbbiekben, hanem az irodalom is, amely nagy érdeklődést mutatott 
e kérdések iránt. Szkander bég példaértékű története is azt tanítja, hogy Magyar-
ország története egy folyamatos és befejezetlen fejlődési regény, amelynek szerep-
lőire nem alkalmazhatók az elemzés által kialakított szigorú kategóriák.

nem marad más hátra tehát, mint elismerni az eddigi fontos eredményeket és 
az újonnan felfedezett dokumentumokon alapuló bizonyítékokat,38 és alázatosan 
belátni, hogy a téma kutatása még mindig csak kezdeti stádiumban van: a találga-
tásokat tovább folytathatnánk, de érdemi eredményeket csak rendszeres és jól 
megalapozott kutatások érhetnek el.39 ezt a kihívást el kell fogadni, ha célunk 
valóban az, hogy jobban megismerjük és megértsük a középkeleteurópai törté-
nelem és irodalom ezen érdekes és izgalmas fejezetét.

Száraz Orsolya fordítása

38 Vö. gömöri György, Adalékok az 1663–64. évi angliai Zrínyi-kultusz történetéhez = Uő, A bujdosó 
Balassitól a megg yászolt Zrínyi Miklósig, Bp., Argumentum, 1999, 210–228.

39 PéTer, i. m., 59.
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