
Schütz István

Az ismeretlen Koszovó

A magyar közvélemény még a véres koszovói tragédia után is vajmi
keveset tud erről az ősi albánok lakta területről, hányatott történetéről, lakóiról
és a koszovói albán többség követeléseiről. Hosszú évtizedeken át hallgatott róla
a hivatalos jugoszláv propaganda, az egyetlen forrás, amiből a magyar
tájékoztatás meríthetett. Albánia 1962-től kezdve fokozatosan elszigetelődött a 
világ többi részétől, hogy diktátora az ortodox kommunizmus bajnokaként
tetszeleghessen. A tiranai rádió a nyelvi hibák miatt alig érthető magyar
adásaiban minden percet elfoglalt a „revizionizmus leleplezése", a nyomorra
kárhoztatott albán nép „ragyogó sikereinek" propagálása. így fordulhatott elő,
hogy amikor a szerb félkatonai alakulatok és milicisták embertelen
kegyetlenkedései Koszovóra irányították a közvélemény figyelmét, a magyar
sajtó, rádió és televízió továbbra is gépiesen ismételgette a szerb nacionalista
propagandának a szerb állam és kultúra koszovói bölcsőjéről, a szerbeket ősi 
földjükről elüldöző albán basibozukokrol kürtölt szólamait. A koszovói albánok
a magyar tájékoztatás szemében is csak a soknemzetiségű Jugoszlávia egyik
nemzeti kisebbségét képezték, amelyik 1968-tól kezdve területi autonómiát
élvezett ugyanúgy, mint a Vajdaság.

A magyar sajtóban továbbra is megmaradt a „szerb nemzeti bölcső"
legendája, hiszen senki sem nézett utána, hogy a születő szerb nemzet és kultúra
ebben a bölcsőben milyen szépen fejlett gyermeket talált. Igen, az annyi
nosztalgiával dédelgetett bölcső, a nemzeti kultúra fészke már hosszú
évszázadok óta foglalt volt, és a születő szerb nemzet legfeljebb néhány
kakukktojást próbált becsempészni a 13-14. sz. folyamán. De tekintsük át
röviden ennek a bölcsőnek vagy fészeknek a történetét.

Dardánia és a Longarosz-dinasztia 

A Balkán római hódoltságának kezdete előtt a mai Koszovó területén a 
dardánok és a velük rokon galabrok (galabrii) és thunatok (thunates) törzse
lakott. A dardánokat általában az illírekkel rokonítják, de a fennmaradt
toponímiai adatok (29) és személynevek (76) hangalakjából arra lehet
következtetni (főként Fanula Papazoglu jugoszláv régésznő1 foglalkozott ezzel a 

Fanula Papazoglu, The Central-Balkan Tribes in the Pre-roman Time, Amsterdam 1978, 210-

270.
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kérdéssel), hogy nyelvük nem volt azonos sem az illír, sem a szomszédos trák
nyelvvel, csak hasonlított ezekre. A fennmaradt személynevek és toponímiai
adatok többsége (főként a Dardánia középső részéről előkerült tulajdonnevek)
sem illír, sem trák nyelvterületen nem volt használatos. Pedanius Dioscorides és
Pseudo-Apuleius gyógynövény könyvében sajnos csak három dárdán
növénynevet találtak, amelyek vitathatatlanul indoeurópai eredetűek, de nem
vezethetők vissza sem az illír, sem a trák nyelvre. F. Papazoglu a 20. sz. derekán
publikált szakvéleményeket összefoglalva arra a következtetésre jut, hogy a 
letelepedő dardánok a helyszínen egy nem-indoeurópai etnikumot találtak,
(amelyet a nyelv- és a történelemtudománynak még ma sem sikerült közelebbről
meghatároznia és jellemeznie) ezt az etnikumot magukba olvasztották és
nyelvüknek az illírtől meg a tráktól eltérő sajátságai ettől a paleobalkáni nyelvtől
származtak. (Különben ilyen értelemben nyilatkozott a német H.Krahe2és a 
szerb R. Katicic 3is.

Már ez alkalommal fel kell hívnunk a figyelmet a Balkán félsziget
sajátos terepviszonyaira. A különböző hegyvonulatok annyira keresztül-kasul
szabdalják, hogy az egykori és a mai beszélt nyelvek egymástól jelentősen eltéró
nyelvjárásokra és számtalan alnyelvjárasra tagozódnak Ezeknek a kedvezőtlen
adottságoknak tulajdonítható, hogy nem alakulhatott ki egységes délszláv nyelv.
Ma már tudjuk, hogy az illír sem volt egységes nyelv, hiszen a romanizálás
legalább két újlatin dalmát nyelv születését eredményezte. Ugyanígy (és azonos
okok miatt) semmi alapunk sincs annak feltételezésére, hogy a hajdani trák
nyelv egységes lett volna. Dardánia és a dardánok neve a mai albán nyelv
dardhe 'körte' jelentésű szavával rokonítható, tehát a terület nevének jelentése
'Vadkörtés, Vadkörte-vidék' lehetett (földrajzi tájaknak az uralkodó
növényfajtához kapcsolódó elnevezéséhez vö. Bukovina < szláv buk, bukva

'bükkfa', német Buche ua., magyar bükk stb., tehát 'Bükkös, Bükkerdős
terület'). Eqrem Cabej Nopcsa Ferencet idézve ennek az etimológiának az
alátámasztását látja a latin pirustae törzsi névben, mint a dardani törzsi név latin
tükörfordítását (latin pirus 'körte').4

Az ókorban a dardánok legismertebb városa Damasztion volt, amit
Sztrabón is megemlít mint jelentős bányászati központot, ahol pénzt is vertek.
Dardánia területe északon és délen is messze túllépett a mai Koszovó területén:
északon Naisszusz (ma Nis), délen Szkupoi (ma Skopje/Skup) városát is
magában foglalta. A Kr.e. 3. században Dardánia királyság volt, élén a dinasztia-
alapító Longarosz királlyal, aki fegyveresen szállt szembe a makedón
terjeszkedéssel. Fia és utóda, Bato már 20.000 harcossal segítette Makedón iát a 
betörő kelta szkordiszkok visszaverésében. A római hódítók csak hosszú és

Hans Krähe, Vom Illyrischen zu Alteuropäischen, in: Ziva antika 12/1 (1962) és 12/2 (1963)
3 Radoslav Katicic, Suvremenja Istrazivanja... in: Szarajevói I. Illír Szimpózium 1955.
4 Eqrem (^abej, Studime etimologjike III, Tirana 155-157.
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véres harcok után, a Kr. e. 2. században tudták megtörni a dardánok makacs
ellenállását. A hegylakó dardánok még a római légiók jötte előtt gazdasági
szimbiózist kényszerítettek rá a földműveléssel foglalkozó békés síkvidéki
törzsekre, amit a hódítók megszakítottak. Maguk a dardánok sohasem hódoltak
be a rómaiaknak, hanem évtizedeken át veszélyeztették az utakon közlekedő
katonai alakulatokat, kereskedő-karavánokat. Koszovó területén számos
sírfelirat került elő, amelyek azt tanúsítják, hogy a megboldogult a dárdán 
haramiák (latrones dardani) ellen folytatott harcokban esett el. A római hódítók
a kis-ázsiai Syria provinciából különleges „kommandó-alakulatokat", a hegyi
terepviszonyokhoz alkalmazkodó isauriai lovasokat hoztak a dardánok
megtörésére, de eredménytelenül. Végül a dardánok patriarchális törzsi
szervezetét nem bolygatták. Zef Mirdita5 prishtinai régész (ma a zágrábi
egyetem tanára) két ilyen törzsi szervezet nyomaira bukkant {civitates 
peregrinorum), amelyek fölött csaknem nyomtalanul vonult el a romanizálás,
bár Szkupoi (latinul Scupi) városában virágzó római kolónia fejlődött ki. A 
római hódítók Dardániát a Kr.u.l.sz. Moesia Superior provinciához csatolták.
Területén vezetett át a birodalom számára elsőrendű fontosságú Naissus - Lissus
(ma Llezhe, Albánia, az Adria partja közelében) út, amely Ulpiana városában
elágazott Scupoi felé. Dardánia másik fontos városa a római hódoltság korában
Municipium Dardanorum, az ércbányászat központja volt. A lakosság korán
megismerte a keresztény tanításokat. A Lissus felé vezető út mentén, a mai
Vernica falu közelében a Kr.u.1-4. sz. épült őskeresztény bazilika romjaira
bukkantak.

Később a dardániai Tauriszban született nagyratörő kelet-római császár,
I. Justinianus (527-565), a hajdani nagy római birodalom helyreállításán
fáradozva, Dardánia területén 61 régi erődítményt épített újjá és további 8 újat
épített (ezeket a cesareai Prokopiosz sorolja fel De aedificiis című munkájában).
Ebben a korban épült újjá az 518-ban bekövetkezett pusztító földrengés után
Ulpiana városa is lustiniana Secunda néven, amelynek romjait a prishtinai
Gracanica közelében találták meg. A keletrómai császárság nagy építkezései
nem tudták megakadályozni a szlávok betörését, akik a 6-7. sz. folyamán a 
Morava és a Vardar völgyében özönlöttek a Balkán középső és déli területeire
(ezek még nem a későbbi nemzetekre differenciálódott szláv törzsek voltak!). A 
9.SZ. végén az egykori Dardánia Szimeon bolgár cár (927-ig), majd Szamuil cár
uralma alá került, aztán 1018-ban Bizánc visszafoglalta. A bizánci uralom
haladéktalanul hozzálátott a szláv liturgia felszámolásához és Dardánia területén
újabb hellenizálás indult meg. Bizánc nemcsak Ohriba, hanem Prizren városába
is jól képzett görög püspököt és szerzeteseket küldött. Feltehetőleg ebből a 
korból származik a koszovói Dukagjiní síkság szerb neve: Metohija, amelynek
az eredetét a bizánci görög metochion 'kolostor és a hozzátartozó földbirtok'
jelentésű bizánci görög szóban kell keresnünk (< ógörög цетохл 'közösség,

5
 Zef Mirdita, Síudime dardane, Prishtina 1949, 7-46.
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részesedés'). Bizánc ugyanis a 9-10. században gyökeresen megváltoztatta a 
terület birtokviszonyait, amennyiben a korábbi szabad paraszti közösségek
(nemzetségi falvak) földjeinek nagy részéből hűbérbirtok, pronoia lett, és ekkor
jelölték ki az egyházi birtokokat is az egyházi közösségek tulajdonaként. Ez idő
tájt jöttek létre a nem vérségi, hanem szomszédi kapcsolatokon alapuló 
soknemzetiségű falvak, a katunok (albánul katund) is, amelyek később olyan
jelentős szerepet játszottak az egész közép-balkáni térség falusi társadalmában,
hogy a családok számának korlátozásával még a török hódítók is meghagyták.
Ebben a korban kaphatta középkori Ipek nevét a mai Peje (szerbül Pec) városa.
Az Ipek tulajdonnév a latin episcopus 'püspök' korai albán átvételére -ipeshkv

- vezethető vissza, amit albánok és szerbek még a 17. sz. végén is használtak, és
ami arra mutat, hogy a városban valamikor katolikus püspök volt. (Albániában a 
katolikus gegek és a gjilani katolikus koszovóiak egyaránt a latin episcopus

szóból eredeztetett régi albán ipeshk/ipeshkv szót használják 'püspök'
jelentésben, illetve melléknévként Konferenca ipeshkvnore 'a Püspöki
konferencia', szemben a görögkeleti toszkokkal, akik az ószlávból átvett biskup

szóból gyúrták a maguk 'püspök' jelentésű peshkop szavát.

És itt álljunk meg egy pillanatra. A dardánok átvészelték a római
hódoltságot, a romanizálás kevés nyomot hagyott nyelvükben és
életformájukban. A 9-13. századból való koszovói sírokban talált leletek nagy
hasonlóságot mutatnak az itt élő etnikum és a mai Albánia északkeleti vidékein
élő lakosság kultúrája és életkörülményei között. A dárdán törzs megítélésünk
szerint jelentős szerepe játszott az albán nyelv és etnikum kialakulásában. Az
albán nyelv, az ősi albán szókincs tanúsága szerint, két közeli rokonságban álló
indoeurópai nyelv - a dardánok és valamelyik síkvidéki illír törzs nyelvének -
egymásra rakodásából született. Másként nem lehet megmagyarázni, hogy az
albán szókincsben olyan indoeurópai gyökszavak is fellelhetőek, amelyek két
eltérő hangtörvény hatását tanúsítva, egymáshoz közel álló, de mégis más és más
jelentésben élnek a mai albán nyelvben. Erre a legszembetűnőbb bizonyíték az
indoeurópai *srp- 'kígyó' gyökszó, amelynek a mai albánban egyrészt
gjarpen/gjarper 'kígyó', másrészt viszont shtrebe 'sajtkukac', illetve
shterp(inj) 'csúszómászók' felel meg.6 Bármelyik nyelv fejlődésének egyik
alapvető kritériuma, hogy egyidejűleg, párhuzamosan nem hathatnak egymással
ellentétes hangtörvények, hiszen ellenkező esetben egy etnikum egyik csoportja
ilyen, a másik pedig olyan (más és más!) hangalakban használná ugyanazt a 
szót, ami a megértés rovására menne. A fenti példában az indoeurópai sr- > 
albán gj- fejlődés a trák nyelvre jellemző, az indoeurópai sr- > albán shtr-

viszont az illír, a germán és a kelet-balti nyelvekben található meg. Ugyanilyen
párhuzamos, eltérő hangtörvény figyelhető meg a latin szókezdő se- esetében,
ami az albánban egyrészt shk- mássalhangzó csoportban él tovább - latin

b Schütz István, Albanológia-balkanisztika I. és Albanológia-balkanisztika II. (egyetemi jegyzet),
Budapest 1999-2000.
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scintilla 'szikra' - albán shkendije ua., latin Seamnus (folyó neve) - albán
Shkumbini ua., latin Scodra (város neve) - albán Shkoder/Shkodra ua., 
másrészt viszont latin se- > albán sh-, latin Scardus (mons) - albán Shar

(hegység Koszovó és Albánia határán), latin *exquartare 'széttárni' - albán
shartoj 'beoltok (fát)' (vö. francia écarter' széttárni'), de az sk:sh albán
hangfejlödésre E, Qabej albán nyelvész is említ példákat - shark 'zöld dió
burka' < *shar- < *sker- stb. Feltehetőleg e két rokon nyelv egymásra
rakodásában kell keresnünk az ősi albán szókincs néhány szinonimájának az
eredetét is. Tehát Zef Mirdita régész következtetéseit nyelvi bizonyítékok is
igazolják: az ókori Dardánia az albán nyelv és etnikum bölcsőjének egyik 
jelentős része volt. És ez a feltevés nem mond ellen Georg Stadtmüller8 több
mint fél évszázada megfogalmazott és mindmáig cáfolhatatlan
következtetésének, miszerint az albán nyelv és etnikum a növénynevek tanúsága
szerint csak a száraz erdők övezetében (a tengerszint fölötti 600 m magasságban
kezdődő övezetben) születhetett. Sőt, következtetésünk megfelel annak a 

ténynek is, hogy az albán nyelv latin jövevényszavainak legrégibb rétege a 3. sz.
előtti korból származik, amikor a latin nyelvben még megvolt a semleges nem,
és a semleges nemű latin jövevényszavak az albánban is semleges neműekként
éltek tovább (vö. latin Judicium 'ítélet, per' > albán gjyqte 'bíróság, per' stb.)

Ami a mai Koszovót illeti, az itt élő albánok mindmáig megőriztek
számos toponímiai adatot és személynevet, amelyek ennek az etnikumnak a 
nyelvi-földrajzi kontinuitását tanúsítják az ókori Dardánia területén. Ezek közé
tartozik Binxhe és Bince falu neve, továbbá a Kroni Binxha forrás neve,
amelyeket Aleksandar. Stipcevic a japoda illír törzs által tisztelt Bindi istennő
nevével kapcsol össze.9 Rexhep Doci a Jupiter Menzana néven az illírektől a 
római panteonba átvett istenség nevéből származtatja a koszovói Maznik,

Maziq, Mazhiq faluneveket, valamintg az albán Máza és Mazi, illetve a 
koszovói szerb Mazici családnevet, dardániai örökségnek tartja az Ipshi,

Ipshaku, Ipsholli, Ipshojt és Mrizet e Ipshakve mikrotoponímiai adatokat,
továbbá a Berisha/Berishiqi, Gashi/Gashiqi, Palaj/Paliqi, Dodaj/Dodiqi,

Shkreli/Shkreliqi, Mazrekaj/Mazrekiqi személyneveket, valamint a Muji és
Halili énekciklusból Tanusha e Bardhe ('Fehér Tanusha') leánynevet.10

7 Eqrem Cabej, Studime gjuhésore II, Prishtina 1986. 128.
s Georg Stadtmüller, Studien zur albanischen Frühgeschichte, in: Archívum Europae Centro-

orientalis 7 (Budapesht 1941), 1- 196.
9 Aleksandar Stipcevic, Simbolet e kultit te iliret, Prishtina 1983 (155-168)
10 Rexhep Doci, Onomastika si deshmi i paganizimit ihr, in: Gjurmime albanologjike 22-1992,
66-69.
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Az első szerb terjeszkedés 

A középkori Rascia szerb állam eltörpült a hatalmas Diocleia (a későbbi
Montenegró) mellett, és csak a l l . században tett szert vezető szerepre. A 
Bizánctól elszenvedett nagy katonai vereség után, 1160-ban a Nemanjida-
dinasztia került hatalomra, hogy 260 éves uralkodása alatt nagy, sok
nemzetiségű szerb birodalmat hozzon létre, amely a 13-14. század folyamán
Bizánccal is dacolt. Stefan Nemanja nagyzsupán először Nis városát foglalta el
és kergette el fegyveresen még a város környékéről is az ott élő albánokat, majd
a század 80-as éveiben Skopje városáig terjesztette ki hódításait. Nem kisebb
hatalmasság adta hozzá feleségül az unokáját, mint Enrico Dandolo, a híres
velencei dogé, aki a IV. keresztes hadjárat seregeit Konstantinápoly ellen
fordította, elősegítve a Keleti Latin Császárság kikiáltását. Amikor 1196-ban a 
nagyzsupán a fia javára lemondott a trónról, gazdag ezüstbányáival Koszovó
egész keleti része már szerb uralom alatt állt. Fia Első Megkoronázott Stefan
néven került a történelembe, mivel 1217-ben áttért a katolikus hitre és a pápától
kapott királyi koronát. Fivére, Rastko elkeseredésében beállt szerzetesnek az
Athosz-hegyi kolostorba, szerzetesként felvette a Száva nevet, majd kihasználva
az ohridi görög érsek szembefordulását a konstantinápolyi pátriárkával, 1219-ben
a bolgár pátriárka és az Athosz-kolostor elöljáróinak hozzájárulásával
megalapította az önálló szerb egyházat, amelynek (1235-ig) az érseke lett. Elűzte
a szerb uralom alatt álló területekről a görög püspököket és könyörtelenül
üldözte a katolikusokat. Száva érsek 1235-ben halt meg és ő lett a szerb ortodox
egyház első, mindmáig tisztelettel övezett szentje.

Az első három Nemanjida uralkodó Rascia területén alapított
kolostorokat (ott volt a szerb bölcső!) és az önálló szerb egyház központja csak a 
13. sz. végén, biztonsági okokból került Ipek városába, miután 1290 táján a zicai
kolostorközpontot kalandozó kumánok és mongolok dúlták fel.12 Ezért és így
került át váratlanul a szerb egyházi élet központja a mai Koszovó nyugati felébe,
ezért és ezzel indult meg tulajdonképpen a terület szerbesítésének első korszaka.
A hódítást a 13. sz. közepén I. Stefan Uros, majd öccse, Mii útin folytatta, aki
1290-ben ismét elfoglalta Skopje városát, 1315-ben pedig a Dürres városától
délre húzódó albán tengerpartot is. 1330-ban még súlyos katonai vereséget mért
Bizáncra, de a következő évben fia, Dusán fellázadt ellene, börtönbe vetette,
ahol nemsokára megfojtatta. Stefan Dusánt még abban az évben meg is
koronázták. Hódító seregeiben ezrével harcoltak albánok is, akik így akarták
megtorolni a hosszú bizánci uralmat.13 Dusán soknemzetiségű birodalma, a mai
szerb nacionalisták nosztalgikus Nagy Szerbiája, 1340-ben érte el tetőpontját: a 
Dunától a Korinthoszi-öbölig terjedt. A hódító uralkodó Skopje városába tette át

11
 Hadrovics László, Vallás, egyház, nemzettudat, Budapest 1991. 19-26.

12 John. V. A. Fine Jr., The Late Medieval Balkans, Michigan 1985. 204. 
13 Serbisches Mittelalter / Altserbische Herrscherbiographien (Danilo II und Schüler) Graz 1976
II. 176-191.
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székhelyét, 1346-ban az önálló szerb egyház fejét pátriárka rangra emelte, aki
aztán őt a „szerbek és a görögök" (meg sok egyéb nép) cárjává (= császárává)
koronázta. Az egész Bizáncot meg akarta hódítani, de 46 éves korában, 1355-
ben meghalt, hatalmas birodalma pedig hamarosan szétesett.

Itt kell megemlítenünk, hogy a középkori Szerbiának sohasem volt
fővárosa. Rascia (Raska, ebből származott a magyar rác szava, amit csak a 20.
sz. folyamán szorított ki a ma is használt szerb népnév) központja Ras városa
volt (a mai Növi Pazar közelében), a Nemanjidák hol Prizrenben, hol
Prishtinában székeltek, majd Milutin Skopjéba tette át székhelyét, és ettől
kezdve ez a város volt minden fontosabb ceremónia színhelye. A szerb
birodalom fénykorában Stefan Dusán 15 kolostort alapított birodalmában, így pl.
az Athosz-hegyen, a Szentföldön és másutt, és csupán 3 kolostort Koszovó
területén, amelyek közül megrongálása ellenére még ma is idegenforgalmi
látványosság a gracanicai kolostor és templom. A kolostoralapító királyi
rendeletek, az ún, aranybullák (a bizánci görög chryszovula szóból) értékes
történelmi és nyelvtörténeti források, mert nemcsak az új kolostoroknak
adományozott falvakat sorolják fel, hanem név szerint e falvak lakosait is.
Annak ellenére, hogy a kancellária szerb írnokai az idegen - albán, vlah, kumán
stb. - nevekhez is odabiggyesztették a szerb -ic (ejtsd ity) végződést a könnyebb
ragozhatóság érdekében, ezek a tulajdonnevek mégis elárulják viselőjük eredeti
nemzetiségét. Ettől függetlenül a közel kétszáz éves felekezeti üldöztetés (Stefan
Dusán törvényei halállal büntették a „katolikus eretnekeket") sok albánt
kényszerített hite elhagyására és ezzel nemzetiségének feladására is. Ezekben az
évszázadokban Koszovóban, legalábbis a terület keleti felében és Ipek városa
körül, feltételezhetően többségbe került a magát szerbnek valló lakosság.

Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a katolikus albánok egy része
dacolt a szerb hódítók megtorlásaival. Nemcsak Gjilan (szerb Ngjilan) vidékén
maradt fenn napjainkig egy katolikus albán góc, hanem Prizren városában is.
(Innen települt át Skopjéba a 20. sz. első felében a katolikus Bojaxhi-család,
amelynek egyik leányát Teréz Anya néven ismerte meg és tisztelte a világ.)
Tegyük hozzá, hogy a gyakori hadjáratok miatt az egész közép-balkáni térség
meglehetősen gyéren lakott volt (a királyi aranybullákban felsorolt falvakban a 
családok száma nem haladta meg a 30-40-et). A 14. sz. végén a Shkodrai pasalik
területéről készített török birtokkataszter {defter mufásszálí) arról árulkodik,
hogy a mai Koszovó és Észak-Albánia területén tömegesen telepedtek le kóborló
humánok ("kunok") {Altin-ile és Luge Altini Koszovóban, Dushmani, Komani, 
Kumani, Bugjoni Albániában, valamint Kumanovo stb. Macedóniában.), akik a 
birtokok összeírása idején már elalbánosodtak vagy elszerbesedtek.14 De az

Schütz István: Gjurme gjuhesh turke mesjetare ne Onomastiken e Kosovos, in Seminari
Nderkombetar per Gjuhen, Letesine dhe Kulturen Shqiptare 11 (1986) és Onomastika
kosovare deshmitare e dyndjeve komane uo. 12 (1987)
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albán lakosság száma nemcsak a katolikusok kegyetlen üldözése és egész falvak
lakosságának elűzése (pl. Nis környékén) miatt fogyott. A nagy cár hódító
seregei nyomában tíz- és tízezer albán és vlah vándorolt el a mai Görögország
területére. (A Balkánon kialakult erős, terjeszkedő birodalmak - í^y pl. a 
Bizánci Császárság, a Bolgár Cári Birodalom, a Nagy Szerb Állam -
megnövekedett területe, a korábbi birodalomhatárok megszűnése minden
alkalommal új és szinte korlátlan lehetőségeket kínált a belső etnikai
vándorlásokhoz, annál is inkább, mivel a középkor második felében a hegyes-
völgyes balkáni tájakon, még mindig a félnomád pásztorkodás volt a fő
foglalkozási ág.) Az összeírásokban feltüntetett parasztok nemzetiségének
megállapítását különben az a körülmény is nehezíti, hogy a 13. századtól kezdve
a vlah népnév mindinkább foglalkozást jelölt, mégpedig a tereitető félnomád 
pásztort. Stefan Dusán törvényeivel hadat üzent az albán patriarchális
nemzetségi társadalomnak, ki akarta irtani az albán pásztortársadalomnak az ősi
szokásjogon alapuló íratlan törvényeit, amelyek a bölcsőtől a koporsóig
szabályozták az ember életét, de nem ismertek el semmilyen más törvényt. A 
mai Montenegró területén a partvidékkel párhuzamosan csaknem Szarajevóig
húzódó Durmitor hegylánc és két csúcsa, a Piriitor meg a Visitor, hosszú,
legalább évszázados vlah jelenlétre utal, de ez az etnikum a középkorban
valósággal elpárolgott erről a vidékről. Ekkor tűnt el a raguzai meg a többi
dalmáciai piacról a vlah pásztorok által készített közkedvelt juhtúró, aminek a 
neve brensa (vö. román bränzä) hangalakban sokáig megmaradt az Adria keleti
partvidékén. A nyugat-balkáni vlah tereitető pásztorok feltehetőleg a nagy cár
uralkodása alatt vándoroltak el, mivel Dusán cár törvényeivel drasztikusan
beavatkozott a nomád pásztorok életébe. (Törvénykönyve az albán és a vlah
pásztorokat kétszer akkora bírságokkal sújtotta, mint a többi alattvalóját és
megtiltotta, hogy egy faluközösségben egynél több tereitető pásztor legyen.
Alattvalóira minden áron a helyhez kötött életmódot akarta rákényszeríteni.)

A szerb hanyatlás és a török hódoltság kora 

A Stefan Dusán halálával széteső birodalomból a mai Montenegró,
Nyugat-Koszovó és Észak-Albánia területét a homályos eredetű Balsha-
(taljánul Balscia) család kaparintotta meg. A szerb történészek Balsic néven
szerb földbirtokosnak tették meg, az albán történészek a szájhagyomány alapján
Bertrand de Baux normann lovagtól származtatják, aki Szép Károly nápolyi
királyt elkísérte albániai hódító útjára. Csak Gustav Weigand német nyelvésznek
sikerült bebizonyítania, hogy árumén (vlah) eredetű albán családról van szó,
amelyik nevét egy shkodrai falutól kapta, és neve a román nyelvterületre került
legrégibb albán családnevek közé tartozik.15 A Balsha-család a nagy szerb
birodalom romjaiból az Adria partvidékén jelentős területeket szerzett meg és
Shkodra központtal 1421-ig fennálló családi fejedelemséget alapított, sőt

15 John V. Л. Fine Jr. id. mü 345-362.
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átmenetileg Ipek és Prizren városát is bekebelezte, Prishtina viszont Lazar
Hrebeljanovic, a cári udvar egyik tisztségviselőjéből lett „kralj", a későbbi
rigómezei tragikus hős kezébe került. A három várost alig egy évtizeddel később
egy másik szerb nagybirtokos, Vuk Brankovic szerezte meg. A korábbi
hatalmas, soknemzetiségű birodalom széthullott területein a legnagyobb
hatalommal Tvrtko boszniai uralkodó és Lazar király rendelkezett, ez utóbbi a 
kelet-koszovói ezüstbányákat is megszerezte16

A rigómezei csata után a törökök gyorsan elfoglalták a nagy szerb
birodalom csaknem egész területét. Shkodra városának elestével (két ostromot
állt ki) 1479-ben az egész albán lakta terület török hódoltság alá került. A vár
falain harcolt Marin Barleti (1460 körül-1512 vagy 1513) albán humanista is, aki
a 16. sz. elején Velencében adta ki latinul írt müveit Shkodra ostromáról, majd
Szkenderbég „epirota hercegről". Ez utóbbi müve három latin nyelvű kiadást ért
meg, majd több mint tíz nyelvre lefordították és az európai Szkenderbég-
irodalom fő forrása lett17

Hangsúlyoznunk kell, hogy a rigómezei csata jelentőségét a szerb és az
albán folklór (pl. a Vucitérnben - ma Vushtrri) albán nyelven feljegyzett Ének a 
rigómezei csatáról с hosszú hősi ének emelte szinte mitikus magasságba. Ez
érthető is, hiszen a csatában Bajazid török szultán és a keresztény hadakat vezető
Lazar király egyaránt halálát lelte. A csatában mindkét fél igen nagy
veszteségeket szenvedett, de valójában egyik fél sem került ki győztesként,
mivel Bajazid, a trónörökös lóhalálában vágtatott vissza a szerájba, hogy
utódlását bebiztosítsa. A balkáni népek sorsa valójában már csaknem két
évtizeddel korábban, még 1371-ben a Marica mentén vívott csatában
megpecsételődött, amelyben a törökök meglepetésszerű éjszakai támadásukkal
szétverték a „kralj" Vukasin és Ugljesa vezetése alatt álló négyszer nagyobb
keresztény hadakat, majd Murád szultán 1386-ban Nis városát is elfoglalta18

Török csapatok először a 14. sz. elején tűntek fel a Balkán félszigeten,
mégpedig egy katalán hódító hívó szavára, majd néhány évtizeddel később
Milutin szerb „király" csapatait erősítette meg másfélezer török fegyveres.
Török segítséget vett igénybe Johannesz Kantakuzenosz bizánci császár
elveszett hatalmának visszaszerzésére (ezek a törökök olyan jól érezték magukat
a Balkánon, hogy nem is voltak hajlandók visszatérni Kis-Ázsiába), és török
segítséggel szállt szembe Kari Topia durresi albán földesúr is a Balsha-család
terjeszkedésével. A középkorban különben is gyakori volt, hogy egy-egy
uralkodó hadat viselve idegen csapatok segítségét vette igénybe. Bäsärab, a
dinasztia-alapító havaselvei vajda és az Al-Duna menti szálláshelyeken élő

" John V. Л. Fine Jr. id. mű 377-389.
Alcks Buda, Marin Barleti, in: Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985, 69-70.
Selim Islami - Kristo Frasheri, História e Shqipérise. I. Tirana 1959. 365-366.
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kománok („kunok") a bolgár cárokat segítették a szerb zsupánok ellen vívott
harcukban.

A 14. sz. folyamán több gazdag balkáni földesúr (köztük albánok és
szerbek is) behódolt a törököknek és megőrizhette birtokait mint a szultán
vazallusa. Ezt az utat választotta Marko Kraljevic, Vukasin fia, a szerb
népköltészet hősi énekeinek (Junacke pesme) rettenhetetlen bajnoka is. Ne
feledjük el, hogy ezekre a ma nehezen érthető átállásokra a hűbéri társadalom
sajátos viszonyai között került sor, amikor a tényleges hatalmat a földbirtok
jelentette, amikor még nem létezett nemzeti öntudat és nemzeti állam sem,
hanem a hatalmas földesurak nemcsak a rivális földesurak ellen ragadtak
fegyvert, hanem a saját érdekeik védelmében gyakran még az uralkodójukkal is
szembefordultak. A földbirtokhoz és a vele együtt járó hatalomhoz való
ragaszkodás magyarázza a hódoltsági területek földbirtokosainak viszonylag
gyors áttérését az iszlámra. Ez a hódítónak is érdekében állt, hiszen könnyebb
volt a korábbi és ezért ismert hűbérúr közvetítésével kormányoznia, a közrendet
fenntartania és az adókat beszednie. A török hódítók nem karddal terjesztették az
iszlámot, hanem adópolitikával és janicsárszedéssel. Az a paraszt vagy kisiparos,
aki ragaszkodott keresztény hitéhez, magasabb adót tartozott fizetni, mint az, aki
áttért a mohamedán hitre. Másrészt a török birodalom minden részében 3-4
évenként összegyűjtötték a hibátlan fiúkat, hogy janicsárokat neveljenek
belőlük. Ezeket a fiúkat janicsáriskolákban az iszlám szellemében nevelték, és
közülük a legtehetségesebbek előtt a katonai pálya legmagasabb csúcsaira vezető
utak is megnyíltak. Ilyen nevelést kapott nemcsak az albán Kastrioti
György/Szkenderbég, hanem pl. a mohamedán hitre áttért szerb Mohamed
Sokolovic (1508-1579) is, aki a szultán szolgálatában a nagyvezíri méltóságig
emelkedett. Ez utóbbi továbbra is fenntartotta kapcsolatait keresztény rokonaival
[öccse, Makarije az Athosz-hegyi szerb Hilandar kolostor igumenje (elöljárója)
volt], ő eszközölte ki Szulejmán szultánnal a Hilandar kolostor számos
kiváltságlevelét, majd 1557-ben a szerb ortodox patriárkátus visszaállítását is
Ipek városában. Az új pátriárka nem véletlenül éppen Makarije lett.19 A 16. sz.
folyamán egyébként gyorsan növekedett Koszovóban a mohamedán hitre áttért
albánok és szerbek száma. A 16. sz. végén Prizren városában a lakosság 60, Ipek
városában pedig közel 90 %-a volt mohamedán.20

A törökök a meghódított Koszovót nem darabolták fel, hanem egyetlen
vilajetet alakítottak belőle, amelyet a terület korábbi uráról, Vuk Brankovicról
Vuk vilajetnek neveztek el. A szerb történészek szerint ekkor kezdődött meg
Koszovó területéről a szerbek exodusa és az albánok betelepülése a mai Észak-
Albánia területéről. Szerintük ez a két folyamat a 16. sz. folyamán egyre
nagyobb méreteket öltött. Ezt az állítást ma már könnyű megcáfolni, hiszen a 20.

Hadrovics László, id. mü 84-86..
10 Rexhep Qosja (szerkesztő), Kosova ne véshtrim enciklopedik, Tirana 1991, 81.
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sz. derekától kezdve a török hódítók egyre több népességi nyilvántartását
(defter) adták ki fakszimile-kiadásban, a török hivatalnokok pedig pedánsan
feljegyezték nemcsak a betelepülők teljes nevét, hanem nemzetiségét is. Ezekből
a feljegyzésekből és nyilvántartásokból egyértelműen kiderül, hogy a 
bevándorlók túlnyomó többsége nem albán, hanem szláv (szerb, montenegrói
vagy bosnyák) volt. Hozzá kell tennünk, hogy a koszovói lakosságnak nem is
volt semmi különösebb oka az elvándorlásra, még kevésbé a menekülésre.
Gennadij bizánci ortodox szerzetes, a nyugati és a keleti egyház egyesülésének
legádázabb ellensége már Konstantinápoly 1493-ban bekövetkezett eleste előtt
kiegyezett a törökökkel, és a szultán birodalmának egész területén teljes
vallásszabadságot biztosított az ortodox hívőknek (Konstantinápolyban csak a 
Szent Szófia katedrálist alakították át mecsetté).

Ugyanakkor rohamosan romlott a katolikus albánok helyzete. Papjaikat
a törökök elüldözték vagy megölték, templomaikat elfoglalták. A török
hódoltság első évszázadában Koszovó nyugati felében és az albán hegyvidéken
falvak hosszú sora maradt pap nélkül. Ezek a területek a tivari érsek egyházi
fennhatósága alá tartoztak, de 1571-ben, amikor a törökök a várost elfoglalták,
az érsek a dalmáciai tengerpartra menekült. E sorok írójának Rómában a 
vatikáni Sacra Congregazione de Propaganda Fide levéltárában alkalma volt
több albán püspöki jelentést tanulmányoznia a katolikus hivők siralmas
helyzetéről, akik olykor csak tolmács segítségével tudtak gyónni, mert a 
Rómából érkezett szerzetesek csak olaszul tudtak. A 16. sz. első felében hosszú
évtizedeken át titokban még egy lutheránus pap is tevékenykedett a koszovói
albánok körében. A koszovói albán katolikusok ki voltak szolgáltatva az ortodox
pátriárkának is, aki évente 120.000 akce (kb. 8.000 arany dukát) „ajándékot"
tartozott küldeni a szultánnak, és ennek fejében nemcsak magas méltóságát
tarthatta meg, hanem jogában állt egyházi adót szednie a vilajet valamennyi nem
mohamedán lakosától, így az albán katolikusoktól is. Nem egy korabeli albán
katolikus egyházfi jelentéseiben gyakran olvashatjuk, hogy az ortodox egyház
papjai kegyetlenebbül nyúzták a katolikus hívőket, mint a pogányok, hiszen a 
pap nélkül maradt katolikus albánoknak még a szentségeket is csak pénzért
voltak hajlandók kiszolgáltatni.

A Vatikán és az albán katolikus egyház komoly erőfeszítéseket tett,
hogy enyhítsen híveinek válságos helyzetén. 1574-ben Ancona közelében a 
jezsuiták megnyitották a loretói Collegium Illyricum papneveldét katolikus
albán és szláv papok képzésére, majd 1663-ban hasonló intézmény nyitotta meg
kapuit Fermo városában is. Az anconai papnevelde két legnevesebb hallgatója
Pjeter Bogdani (1625-1689) és Frano Bardhi (latinosan Franciscus Blancus)
(1606-1622) volt. Az egyik Has-vidéki faluból származó P. Bogdani
Prizrenben kezdte papi hivatását, majd az érseki méltóságig ívelt pályája, és

21 Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985, 106. és 124.
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évtizedeken át próbálta megnyerni a keresztény államok segítségét a török
uralom lerázásához. Őt tekintik az albán próza megteremtőjének. Fő müve a 
Próféták serege, ami 1685-től 1702-ig több kiadást ért meg albánul és olaszul is.
F. Bardhi sapai püspökként megírta a 4.500 latin szót tartalmazó első latin-albán
szótárt (Dictionarium Latino-Epiroticum, Róma 1635.), amelynek függelékében
113 albán közmondást is közöl. Vatikáni támogatással adták ki 1555-ben Gjon
Buzuku albán misekönyvfordítását {Meshari i Gjon Buzukut), továbbá Pjeter
Budi (1566-1622),22 az autodidakta sapai püspök albán fordításait és az 1621-
ben Rómában megjelent A gyónás kistükre (Pasqyra e te rrejyemit) c. önálló
írását, amelyben az albán népszokásokról is megemlékezik. P. Budi egy
meghiúsult felkelést is szervezett a török hódoltság ellen. A néhány megmaradt
koszovói és az észak-albániai parókián a papok titokban tanítottak írni-olvasni és
latin nyelvre néhány tehetséges albán fiút, akik később a Collegium Illyricumban
szerezhettek teológiai végzettséget. Ebben az időben a Vatikánnak küldött
püspöki jelentések még kereken 15.000 katolikus albánt említenek, de a 
Vatikánnak küldött jelentésekből világosan kitűnik, hogy az áttérők jelentős
része továbbra is megőrizte keresztény hitét, évről-évre növelve a 
kriptokeresztények sorait, akik csak a keresztényeket sújtó cizye adótól akartak
szabadulni.

Koszovó albán és szláv lakossága hamarosan megelégelte a török
hódoltságot, a vele együtt járó korrupciót és növekvő adóterheket. Albán és
montenegrói nemzetségfők már 1598-ban megvitatták egy általános felkelés
lehetőségeit. A tanácskozások a 17. sz. első két évtizedében egyre szélesebb
részvétellel folytatódtak (1608-ban a szerb pátriárka elnökletével egy Shkodra
közelében működő kolostorban, majd 1620-ban Belgrádban a Kelmendi és a 
Kuci albán nemzetségfők, valamint horvát és szerb vezetők részvételével23Nikoll
Mekajshi albán katolikus püspök 50.000 katolikus és ortodox fegyverest ígért a 
pápához intézett levelében és a spanyol király segítségét kérte a felkeléshez. Ha
egyéni célokat követve is, szintén általános felkelést szervezett a török hódítók
ellen Jahja "szultán" (1585-1649) is, Mehmed szultán harmadik fia, akit anyja
menekített meg az orgyilkosok elől, akik a szerájban dívó szokás szerint
megölték a trónra lépő szultán valamennyi öccsét, nehogy trónkövetelő kerüljön
ki közülük. Jahja bolgár területen nevelkedett egy ortodox kolostorban, ahol
megkeresztelkedett, majd 1603-tól kezdve közel fél évszázadon át
fáradhatatlanul járta a nyugat-európai és a közép-keleteurópai udvarokat, hogy
katonai segítséget kérjen, százezer fős felkelő sereg részére vásároljon
fegyvereket és általános felkeléssel szerezze meg a szultán trónusát. Ebben
koszovói katolikusok és ortodoxok egyaránt szép számmal vettek részt nemzeti
hovatartozásuktól függetlenül: albánok, szerbek, montenegróiak közös ügyüknek 
tekintették a török rabiga lerázását. 

22 ua. 86.
23 Selim Islami - Kristo Frasheri, id. mü 365-366.
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Végül meg kell említenünk még egy nyomós okot, amiért ebben a 
korban bajosan elképzelhető bármilyen tömeges méretű (szerb) elvándorlás
Koszovó területéről. Ez a nyomós ok pedig az a nagyarányú gazdasági
fellendülés volt, ami a 16. sz. folyamán köszöntött be Koszovóban, ahol nem
kevesebb, mint 55 mesterséget folytattak, fejlődtek és gazdagodtak a városok,
virágzott a kelet-nyugati és dél-északi kereskedelem. Prizren városában
megindult a később európai hírűvé váló fegyvergyártás. A szultán újra indíttatta
az ólom és az ezüst bányászatát a koszovói bányákban és a 15. sz. végétől
kezdve Novoberdában török ezüstpénzt vertek. Ez a gazdasági prosperitás
inkább vonzotta Koszovóba még a távolabbi területek lakosait is, és a 17. sz.
derekára lakosságának lélekszáma meghaladta Észak-Albánia és a mai
Montenegró lakosainak számát.24 A török birodalom utolsó nagy katonai
erőfeszítése Bécs 1683-as ostroma volt, amelynek kudarca után a hódítók egyik
vereséget szenvedték el a másik után. XI. Ince pápa felhívására 1684-ben
megalakult a Szent Szövetség Ausztria, Lengyelország és Velence részvételével,
amihez két évvel később Oroszország is csatlakozott. A szerbek és az albánok
főként Velencében bíztak, amely hajóhadával meg is indította támadásait a 
törökök ellen. A török hódoltság elleni felkelés szervezésében fontos szerepet
töltött be III. Arzén ipeki szerb pátriárka, aki áttette székhelyét a zetai
(montenegrói) Cetinjébe. A zetai Danilo Petrovic Njegus metropolita valóságos
népi mozgalmat indított a török hódoltság ellen, aminek első gyászos
következménye az iszlámra áttért szláv és albán lakosság körében rendezett
vérfürdő volt. 5 Közben Eneo Piccolomini az egyesült keresztény seregek élén
lépésről-lépésre szorította vissza a törököket, majd Prizrenből felszólította III.
Arzén pátriárkát, hogy haladéktalanul térjen vissza székhelyére, különben Lipót
császár elmozdítja méltóságából. Ezt követően a pátriárka, az albánok és a 
szerbek vezetői 1689-ben Prizrenben hűségesküt tettek Lipót császárra, mintegy
20.000 albán és szerb fegyveres csatlakozott a császári seregekhez. A 
katolikusokat most is Pjetér Bogdani, továbbá Tome Raspasari skopjei vikárius
mozgósította a törökök ellen. A felszabadulás öröme azonban tiszavirág életű
volt: 1689 őszén váratlanul meghalt Piccolomini császári hadvezér, a török
szultán pedig a kiváló hadvezérnek bizonyuló Mehmet Köprülü pasát nevezte ki
hadai élére. Ez utóbbi a kacaniki csatában megsemmisítő vereséget mért a 
keresztény hadakra és a Száva-Duna vonaláig szorította vissza őket. Piccolomini
tényleges utóda, Krisztián holsteini őrgróf nem rendelkezett elődjének kiváló
katonai és diplomáciai adottságaival. A szerb lakosság hamarosan ellene fordult
(bosszúból több szerb falut felperzselt), a büszke albán hegyvidékiek pedig
tömegesen hagyták ott csapatait az osztrák tisztek arrogáns, sértő magatartása
miatt. A vert hadakkal együtt 1690 tavaszán III. Arzén pátriárka és két ortodox

Rexhep Qosja, id. mü 80-81.
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püspök vezetésével kb. 100.000 fős menekültáradat indult észak felé. A 
menekültek között sokan voltak albánok is, mindenekelőtt T. Raspasari vikárius
hívei. A szerb történészek ezt a menekültáradatot tekintik Koszovó
"elalbánosítása" kezdetének, ami szerintük az 1737-1739-es osztrák-török
háború idején érte el a tetőpontját. A szerbek, akik tartottak a törökök
bosszújától, félreértették azt a kiáltványt, amit Lipót osztrák császár Tome
Raspasari skopjei vikárius kérésére intézett a térség népeihez, amiben teljes
vallásszabadságot és vezetőik szabad megválasztását ígérte, ha a háborúban a 
keresztények oldalára állnak, de felszólította őket, hogy ne hagyják el
szülőföldjüket. A császári kiáltvány szövegéből a helyszínen kihagyták ezt a ne 
szócskát, így a pánikba esett tömegek a császári kiáltványt biztatásként
értelmezték, hogy meneküljenek. Menekülésükkel és letelepedésükkel
megpecsételték a Magyarország szerves részét képező területek, a későbbi
Vajdaság sorsát. A Koszovó „elalbánosításáról" író szerb történészek
természetesen mellőzik azokat a korabeli osztrák forrásokat, amelyek Prizrent
mint az „albánok fővárosát", Ipek és Prishtina városát pedig az „albánok
városaként" említik, ám megfeledkeznek Evliya £elebi (1611-1687) helyszíni
beszámolóiról is, amelyekben a híres török utazó arról tudósít, hogy a nagyobb
koszovói városok lakossága nem szláv, hanem albán vagy török nyelven beszél.
Másrészt a szerb történészek arra sem adnak magyarázatot, hogy ugyan honnan
„áradhattak a kiürült koszovói településekre" az albán betelepülők. Tény, hogy a 
keresztény hadak visszaszorítása után a törökök erőszakos térítési akcióba
kezdtek. Vicko Zmajevic tivari érsek a Vatikánnak küldött jelentéseiben
elpanaszolja, hogy az észak-albániai hegyvidéki nemzetségekre, mindenekelőtt a 
Kelmendi nemzetségre, most már nemcsak egyre súlyosabb adókat vetnek ki,
hanem több mint 2.000 embert erőszakkal el is hurcoltak falvaikból és Ipek
környékén telepítettek le. De a nyílt erőszak sem tudta eltántorítani őket hitüktől:
a férfiak fegyvereket szereztek és harcolva törtek ki kényszer lakóhelyükről,
hogy visszatérjenek hegyvidéki falvaikba. Az észak-albániai katolikus
nemzetségek bajosan „népesíthették volna be a szerb menekültek üresen maradt
otthonait". Az is tény, hogy a 18. sz. első évtizedeiben Koszovó keleti falvaiból
tömegesen menekültek a keresztény parasztok a drasztikusan növekvő adóterhek
elől, de ezek között nemcsak szerb ortodoxok, hanem albán katolikusok is
voltak. Az albánok hősies kitartására mégis jellemző, hogy a török hatóságok
sem Prizren, sem a kelet-koszovói Gjilan környékén nem tudták felszámolni a 
keresztény településeket. Az osztrák diplomácia a szerb ortodoxokat és az albán
katolikusokat egyformán igyekezett megnyerni a törökök elleni felkelés
ügyének, de IV. Arzén szerb pátriárka szerb ortodoxokból és albán
katolikusokból álló csapatai az osztrák seregekkel együtt súlyos vereséget
szenvedtek és Belgrádba menekültek. A Kelmendi nemzetség életben maradt
tagjait az osztrák hatóságok a Belgrádtól nyugatra fekvő Hrtkovci és Nikinci
szerémségi faluban telepítették le. A 19. sz. végén tartott népesség összeírás

26 Hadrovics László, id. mű 84-86.
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során még mintegy félszáz albánul beszélő parasztot talált a két faluban, akik a 
Kélmendi nemzetséghez tartozónak vallották magukat. Utolsó leszármazottaikat
az utóbbi években szerb félkatonai alakulatok üldözték el, amikor a részeire
széthulló Jugoszláviában kirobbant a véres szerb-horvát konfliktus.

Hegyvidéki albánok betelepüléséről tudósít Matija Mazreku skopjei
katolikus érsek, aki ezt a hivatalát a 18. sz. második felében csaknem ötven évig
töltötte be. Albán származása ellenére (valószínűleg a Shkodrától keletre fekvő
katolikus Mazreku faluból került Koszovóba, ahol elszerbesedett) leplezetlen
ellenszenvvel panaszkodik a pápának „éjjel fegyvert viselő", „okkal ok nélkül
vért ontó", „éjszakánként titkos tanácskozásokat tartó" egykori honfitársaira,
akik inkább a hegyvidéki falvak kegyetlen szokásjogának törvényeit követik,
mint a Szentírás tanításait és csak „bajt és a felfordulást okoznak Koszovóban."
Ugyanez az érsek többször is nyomatékosan felhívja a Vatikán figyelmét az
egyházmegyéje területén tömegesen élő kripto keresztényekre, akik „anyagi
előnyökért színleg áttérnek az iszlámra, de továbbra is igényt tartanak a 
szentségekre." Hozzá kell tennünk, hogy az ilyen betelepülések korántsem
változtathatták meg gyökeresen az etnikai arányokat Koszovóban, annál
kevésbé, mivel a helyi kiskirályok egymás elleni hadakozásai nem kímélték sem
az albánokat, sem a szerbeket, sem a keresztényeket, sem a mohamedánokat.

Koszovó, az albán nemzeti mozgalom központja 

A 18. sz. folyamán Koszovóban, mint a többi albán lakta tartományban
is, fokozatosan növekedett néhány befolyásos albán nagybirtokos család
befolyása, akik egymással rivalizálva növelték hatalmukat. Ezek a családok
kihasználták a központi hatalom gyengülését és szinte teljhatalommal
irányították egy-egy pasalik életét. Ilyen volt többek között a prizreni Rrotulli-
család, majd az ipeki Begolli-család, amelynek több tagja került a shkodrai
szandzsák élére. A legnagyobb hatalomra kétségtelenül a shkodrai Bushatlli
(vagy Bushatas)-család tett szert. Mehmed Pashe Bushatlliu, a leggazdagabb
észak-albániai földesúr a shkodrai céhekre támaszkodva növelte hatalmát, véget
vetve a helyi kiskirályok torzsalkodásainak és fosztogatásainak. Utóda,
Karamahmut Bushatlliu (1749-1796) célja a geg nyelvjárási terület (Észak-
Albánia és Koszovó) egyesítése és egy független albán állam megalakítása volt.
Húsz évig volt hatalmon, és ebben a két évtizedben Shkodra a legnagyobb (több
mint 30.000 lakos!) és a leggazdagabb albán várossá nőtte ki magát. A szultán
két hadjáratot is indított ellene, de bezárkózva a város falai mögé, mindkét
ostromot átvészelte, majd a visszavonuló török csapatokat szétverte. Mustada
Pashe Bushatlli (1796-1860), a család utolsó képviselője folytatta elődeinek
terjeszkedő politikáját és hamarosan összeütközésbe került a másik nagyratörö
albán földesúrral, Ali Pashe Tepelenával, a Janinai oroszlánnal", aki ebben az
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időben a déli albán lakta területeket igyekezett egyesíteni a maga uralma alatt.
A különböző források egyébként arra engednek következtetni, hogy a 18. sz.
végére Koszovó lakossága a belviszályok miatt csaknem a felére csökkent. Ezt
követően ismét megindult a bevándorlás Koszovóba, de a bevándorlók nagy
része továbbra is szláv nemzetiségű volt. Növekedett a bevándorló balkáni
ortodox oláhok és cigányok száma is. Mint minden nagy birodalomban, a török
fennhatóság alatt álló területeken is lehetetlenség nyomon követni a lakosság
etnikai keveredését. A mohamedán hitre áttérő szerbek közül sokan albán leányt
vettek feleségül és elalbánosodtak, de ellenkező irányban anyanyelvet váltottak
az ortodox hitre áttért albánok is. A török statisztikák szerint a 19. sz. utolsó
évtizedében Koszovó vilajet lakosságának lélekszáma 1,066.891 fő volt, akik
közül mindössze 162.000-en voltak szerbek, kereken 600.000-en pedig
mohamedán és katolikus albánok28

1843-44-ben a század legnagyobb albán felkelése robbant ki Skopje
városában. A Dervish Сага vezette felkelők az albán fiatalok sorkötelezettsége
ellen ragadtak fegyvert, és hamarosan elfoglalták Gostivart, Tetovót, majd
Skopjét is. A felkelés a következő évben Koszovó egész területére és Shkodra
városára is kiterjedt. A felkelők Isztambulban a sorkötelezettség eltörlését, az
albánul nem beszélő hivatalnokok leváltását és az albánoknak ugyanolyan
autonómiát követeltek, mint aminőt 1830-ban a szerbek vívtak ki maguknak. A 
török porta hosszas halogatás után vérbe fojtotta az albánok felkelését.

Az 1877-78-as orosz-török háború váratlan megrázkódtatást okozott az
albánok körében. Szerbia és Montenegró szövetségre lépett Oroszországgal és
csapatai orosz támogatással elfoglalták a shkodrai és a koszovói vilajet északi
részeit. A lakosság fejvesztve menekült a fosztogató, öldöklő katonák elől. A 
korabeli források mintegy 150.000-re teszik az albán menekültek számát. ° 
Ekkor a nyugat- és észak-koszovói albán családok felekezeti hovatartozásuktól
függetlenül olyan véres drámákat éltek át, mint későbbi leszármazottaik a 20. sz.
90-es éveiben. Az albán területeket fenyegető egyre nagyobb veszély arra
késztette az albán hazafiakat, hogy 1877-ben Isztambulban titokban összeüljenek
és határozatot hozzanak az Albán Nemzeti Liga megalakítására. Vezetőjüknek a 
dél-albániai Abdyl Frasherit (Nairn Frashéri, a legnagyobb albán klasszikus
költő bátyját), a kiváló diplomatát választották meg, tagjai pedig a koszovói
Ymer Prizreni, Zija Prishtina, Ahmet Koronica és mások voltak. A Liga
szervezését meggyorsította a San Stefano-i béke, amely az albán lakta terület
felét Bulgária, Szerbia és Montenegró között osztotta fel. Válaszként az egész
albán lakta terület képviseletében 110 küldött 1878 június 10-én a közép-
albániai Iljaz Pashe Dibra vezetésével kimondta a Prizreni Albán Nemzeti Liga

27 Stavro Na î, Bushatllinjte, in: Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985. 132-133.
28 Rexhep Qosja, id. mű 63-64.
29 Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985. 139.
J0 Rexhep Qosja. id. mü, 86-87.
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megalakulását. Július elejére a küldöttek száma 140-re nőtt, akik a Liga fö
feladataként az albán lakta föld integritását tűzték maguk elé. Két petíciót
fogalmaztak meg ennek érdekében, amelyek közül az egyiket a Berlini
Kongresszushoz, a másikat pedig a Török Portához intézték. Mint ismeretes, a 
Berlini Kongresszuson Bismarck, a „vaskancellár" egyszerűen lesöpörte a 
tárgyalóasztalról az albán memorandumot azzal a hírhedtté vált kijelentésével,
hogy „Albánia pusztán földrajzi fogalom". A San Stefano-i békeszerződést
felülvizsgálva a Kongresszus úgy határozott, hogy a szóban forgó területeket
Szerbiához és Montenegróhoz csatolja, Görögországot pedig a Török Portához
utasította albán területekre bejelentett igényeinek rendezésére. Mivel a törökök
nem vették figyelembe az Albán Nemzeti Liga követeléseit, és nem rendelték
vissza a koszovói Gjakova városából Mehmed Ali Pasha Macarit, a környező
hegyi falvakból 4.500 fegyveres támadt a török helyőrségre, felgyújtotta a pasa
szeráját és a pasát tisztjeivel együtt megölte. Amikor a montenegrói csapatok
megkísérelték birtokukba venni a Berlinben nekik adott albán területeket, a 
Prizreni Albán Liga sebtében toborzott csapatai két csatában is szétverték őket.
Végül a nyugati hatalmak az Adrián rendezett tüntető flotta felvonulással
kényszerítették a török kormányt, hogy tegyen eleget a Berlini Kongresszus
határozatainak. A törökök ekkor szabályos hadjáratot indítottak a Liga ellen,
kikényszerítve Ulqin városának és környékének átadását a montenegróiaknak.
Erre válaszként 1881 januárjában Prizrenben a Nemzeti Liga Bizottsága
ideiglenes kormánnyá alakult át. Csapatai kezdetben Sulejman Vokshi
vezetésével még Skopjéból is kiverték a törököket. Aztán a szultán 40
zászlóaljat, több mint 20.000 katonát küldött a Liga önkéntesei ellen, akik 1881
őszéig felszámolták az albánok fegyveres ellenállását. A Nemzeti Liga vezetőit
és az ideiglenes kormány tagjait török bíróság elé állították és súlyos
börtönbüntetésre ítélték.31

A katonai elnyomás és a súlyos ítéletek sem törték meg az albánok
ellenállását. Koszovóban 1893-ban Haxhi Zeka és Bajram Curri vezetésével tört
ki fegyveres felkelés, majd ennek elfojtása után 1897-ben Haxhi Zeka
irányításával folytatták a harcot a törökök ellen. A felkelések központja ezúttal is
Koszovó vilajet és a Dibrai szandzsák volt, és hiába volt minden kemény katonai
csapás a törökök részéről, a felkelések sorozata egészen 1912-ig, az albán
függetlenség kikiáltásáig tartott.32

Egy tanulmány keretében természetesen nem lehet minden részletében
bemutatni Koszovó több mint két évezredes történetét. Bármennyit
vitatkozzanak is a szerb és az albán történészek Koszovó etnikai arányairól,
semmilyen vita sem homályosíthat el két tényt. Az első a modern társadalom

31 Koli Xoxe, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, in: Fjalori enciklopedik shqiptar, Tirana 1985, 621-622.
32 Rexhep Qosja, id. mü 80-81.
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egyik alapelve, az etnikai többség elve, aminek döntő mértékben kell
meghatároznia egy adott térség nemzeti hovatartozását. A szerb nacionalizmus
által annyit hangoztatott történelmi jog ma már csak nosztalgikus múltba vágyást
vagy ami ennél sokkal rosszabb, véres drámákat szülhet, amint ezt az utóbbi
évek jugoszláviai fejleményei bizonyítják. A másik tény, amiről mélyen hallgat
a szerb propaganda, hogy a Berlini Kongresszus egy teljesen idegen etnikai
tömböt csatolt Szerbiához, amit egy évszázad alatt sem sikerült „szerbbé
gyúrni", hiába voltak a „mohamedán kitelepítések", hiába dolgozott ki Vasa
Cubrilevic „akadémikus" teljes elszlávosítási tervet Koszovóra, a királyi és a 
kommunista Jugoszlávia hiába tette albánjait másodrangú állampolgárokká,
Koszovót pedig Jugoszlávia nyomornegyedévé, az albánok minden
megpróbáltatás ellenére kitartottak. Milosevics elnök a koszovói népirtással
homlokegyenest ellenkező célt ért el. Egyrészt évszázadokra a végsőkig
elmérgesítette a 20. sz. 80-as éveinek első felében még békésen egymás mellett
élő koszovói albán és (legalább 200 éve Koszovóban élő) szerb családok
egymáshoz való viszonyát (amit e sorok írója Koszovó-szerte tapasztalt azokban
az években), másrészt pedig rádöbbentette az albánokat arra az igazságra, hogy
Jugoszlávián belül elképzelhetetlen sorsuk jobbra fordulása.

Résumé

Descendants des Dardaniens indomptables et d'unepeupladepaisible illyrienne 
de la plaine, la population albanaise de la région de Kosovo у jouit d 'une 
continuité ininterrompue depuis la domination romaine. Presque réfractaire aux 
influences de l 'hellénisme, de la romanisation, de Byzance et de l 'Empire 
Bulgare, la population albanaise de Kosovo n 'a connu les envahisseurs serbes 
que dans la premiere moitié du 13eme siecle quand l 'armée du „ Grand Zupán " 
Nemania a chassé les paysans albanais de la région de Nis. Le tsar Stefan 
Dusán, le Grand, a connu Vapogée du royaume serbe, mais son empire
multinational s'est vite démembré apres sa mórt (1355). Le centre de l'église 
autocéphale serbe n 'a été établi dans la ville de Ipek (aujourd 'hui Pec en serbe 
et Peje en albanais) qu'apres le ravage en 1290 -par des maraudeurs mongols 
et coumans - du premier centre prévu a Zica. Avant la conquete de la région par
les Turcs, il у pouvait avoir une majorité ethnique temporaire serbe dans la 
partié Ouest et dans les zones minieres de Kosovo, ces dernieres ayant été
propriété du „Kral" Lazar, tué dans la bataille de Kosovo polje. Pendant la
domination turque ayant duré presque cinq siecles, la région a connu bientot 
une prosperité ayant attiré beaucoup d'immigrants slaves . Lafuite massive de
I'ethnic serbe n'a ей lieu qu'en 1699, apres la mort du general Eugenio 
Piccolomini a Prizren, qui avail libéré un vaste territoire de I'occupation
turque. La population serbe des alentours de Prizren, ayant peur d'une 
vengeance de la part des Turcs et dirigée par leur patriarche Arsen HL, s 'est 
enfuie, ayant trouvé refuge dans la Voivodine de la Hongrie. Les dirigeants de la
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population albanaise et serbe de Kosovo cherchaient ensemble les moyens de se 
libérer de la domination turque. Pendant la guerre russo-turque de 1877-78 les 
Serbes et les Montenegrins se sont allies aux Russes et comme recompense ils 
ont obtenu de larges territoires habités par des Albanais. Face aux resolutions 
du Congres de Berlin, ayant maintenu le démembremant de la terre albanaise, 
les Albanais ont constitué leur célebre Ligue Nationale Albanaise de Prizren,
dont l 'armée vite constituée par des volontaires a battu les armies serbes et
monténégrines ayant tempté a occuper les territoires qui leur étaient promis. La 
Turquie s 'est vue obligee a recourir aux armes pour imposer aux Albanais -
sous la pression des Grandes Puissances - I 'evacuation des zones en question. 
Mais la resistance armée des Albanais de Kosovo n 'a jamais cessé. Les 
occupants Serbes ont du vite comprendre qu'ils ont recu un corps étranger
qu 'Us ne peuvent ni pourront jamais chasser, encore moins I 'assimiler. Et
indépendemmant de leur régime - monarchic ou dictature communiste - Us se 
sont avérés incapables a gouverner une minorité qui у est et у était presque
toujours - une nette majorité.
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