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A Lengyel–Litván Unió kapcsolatai  
a Szafavida Birodalommal és az ecsmiadzini 

katholikoszátussal1 

A  kora újkori Lengyel–Litván Unió (Rzeczpospolita Obojga Naródow, 1569−1795) keleti 
diplomáciájáról a magyar és a nemzetközi történetírás számára kevés forrás és feldolgozás 
áll rendelkezésre. A kérdés magyar szempontból is releváns, mivel Lengyelország, valamint 
a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség keleti (diplomáciai) kapcsolatai nagyon sok 
hasonlóságot mutattak. A hazai tudományosság számára inkább az a tény ismert, hogy a 
bécsi udvar − és ezáltal a Magyar Királyság − különösen a 16. században szövetségi viszonyt 
kívánt kialakítani az Oszmán Birodalommal konfliktusban álló keleti államokkal, így a keresz-
tény georgiai (grúz) Kartli és Kahet’i Királyságokkal, valamint a síita Szafavida Birodalommal. 
A diplomáciai lépéseknek az volt a célja, hogy a Fényes Portát kétfrontos hadviselésre bírják, 
ami még a fénykorát élő Oszmán Birodalom számára is komoly kihívást jelentett. Az össze-
hangolt akcióktól az oszmán-török hódoltság meggyengítését, megszüntetését remélték 
Szent István államának területén. A  magyar történészek közül elsősorban Veress Endre 
(1868−1953) és Tardy Lajos (1914−1990) alkotott maradandót a korabeli Habsburg és ma-
gyar (erdélyi) diplomácia keleti kapcsolatainak a feltárásában. 

A varsói Lengyel Nemzeti Levéltár (Archiwum Główne Akt Dawnych) rengeteg ke-
leti, elsősorban perzsa, georgiai (grúz), örmény, illetve török (korabeli türkmén) nyelvű dip-
lomáciai iratot őrzött meg az utókor számára. Erre a hatalmas mennyiségű forrásanyagra is-
mereteink szerint először Eugeniusz Leonard Słuszkiewicz (1901−1981), a neves lengyel 
orientalista hívta fel a nemzetközi tudományosság figyelmét, és ő kezdte meg a nagyszámú 
levéltári dokumentum tudományos igényű feltárását. A  munkafolyamat a neves kutató 
1981-ben bekövetkezett halálával sajnálatos módon egy ideig abbamaradt. A most bemuta-
tandó vaskos forráskötet összeállítói Słuszkiewicz munkásságát folytatják. A könyv három 
kutató, az armenista-polonista-történész Piruz Mnatsakanyan (P’iruza Mnac’akanean), az 
oszmanista-történész Dariusz Kołodziejczyk és az iranista-történész Stanisław Jaśkowski 
példa értékű együttműködése révén jött lére. A kötet nagy erőssége, hogy a kiadott doku-
mentumokat igen aprólékos munkával, magas színvonalú történeti, illetve filológiai pontos-
sággal tárták fel. 

1  Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów 
archiwalnych. The Relations of the Polish–Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate 
of Etchmiadzin in the Light of Archival Documents. Red./Eds.: Jaśkowski, Stanisław – Kołodziejczyk, Dariusz 
– Mnatsakanyan, Piruz. Warszawa, Archiwum Główne Akt Dawnych – Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, 2017. 398 p.
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Dariusz Kołodziejczyk tollából hosszú és alapos angol, valamint lengyel nyelvű tör-
téneti összefoglalót kapunk a kora újkori lengyel–perzsa, illetve lengyel–örmény történeti kap-
csolatokról. A neves kutató bevezetője történeti kontextusba helyezi a kötetben olvasható, 
felbecsülhetetlen forrásértékű dokumentumokat. A szerző rámutat: a Lengyel–Litván Unió 
politikai vezetése fontosnak tartotta a magas szintű diplomáciai kapcsolatok fenntartását 
a  Szafavida Birodalommal, így kisebb-nagyobb megszakításokkal a 16.  század végétől a 
18. század első harmadáig − mai diplomáciai szakzsargonnal élve − állandó nagyköveti szin-
ten képviseltette magát a Szafavida Birodalom fővárosában, Iszfahánban. A cél nem volt 
más, mint hogy a Lengyel–Litván Unió felé is terjeszkedő Oszmán Birodalmat, valamint csat-
lósát, a Krími Kánságot mind diplomáciailag, mind katonailag megállítsák és visszaszorítsák. 
A Szafavida Birodalomnak is érdekében állt, hogy az európai hatalmak az Oszmán Birodal-
mat katonailag lekössék. Mindkét felet lesújtotta és kiábrándította az 1606. évi zsitvatoroki 
„különbéke”, a Lengyel–Litván Unió és a Szafavida Birodalom a békekötést nemcsak aljas 
különalkunak, hanem a Habsburg Birodalom (benne a Magyar Királyság) árulásának is te-
kintette. Ettől kezdve mindkét fél hosszú ideig, nevezetesen a 17. század végéig megbízha-
tatlan szövetségesként tartotta számon a bécsi udvart. 

A Lengyel–Litván Unió politikai vezetése attól is tartott, hogy a perzsa hatóságok a 
Szafavida Birodalom területén élő keresztény közösségeken torolják meg a „különbékét”. 
Az aggodalom azonban, néhány helyi túlkapást leszámítva, nem igazolódott be. A Lengyel–
Litván Unió a Szafavida Birodalom területén élő nagyszámú keresztény kisebbség (geor-
giaiak, jakobiták, káldok, melkiták és örmények) védelmezőjeként igyekezett körültekintően 
fellépni a perzsa hatóságoknál. A – korábban nesztoriánus hitű – káldok és az örmények 
közül sokan katolizáltak a szentszéki misszióknak köszönhetően. A Rómából érkező szent-
széki misszionáriusok között számos lengyel és litván származású páter volt, aki pasztorális 
tevékenységet végzett Perzsiában. Többségük a kapucinus rend kötelékében szolgált. 

A hosszú történeti bevezetőből megtudtuk azt is, hogy a lengyel diplomácia elősze-
retettel alkalmazott nem lengyel ajkú diplomatákat, akik rendszeresen szolgáltak Iszfahán-
ban, illetve nagy kockázatokat is vállalva korántsem veszélytelen diplomáciai küldetésekben 
vettek részt. Számos követ került ki a Lengyel–Litván Unióban élő, több nyelven beszélő 
örmény és tatár kereskedők közül, akik szolgálatait az udvar gyakorta főnemességgel jutal-
mazta. A forráskiadványban olyan nagy ívű pályát befutott diplomaták életpályája ismerhető 
meg, mint például az örmény Sefer Muratowicz (Sep’er Muradean), a német származású 
Theofil Szemberg, illetve III. (Sobieski) János (1674−1696) és II. (Erős) Ágost (1697−1733) 
legnagyobb tekintélyű diplomatája, az ugyancsak örmény származású és unitus (katolikus) 
hitű Jakub Nurkiewicz (Yakob Nurikean).

A kötet első része 14 latin, klasszikus perzsa és török (türkmén) nyelvű dokumentu-
mot ad közre az 1608−1712 közötti időszakból, alapos filológiai és magyarázó jegyzet-
apparátussal ellátva, ami Stanisław Jaśkowski munkáját dicséri. Az itt olvasható források a 
lengyel uralkodók, hetmanok, kancellárok – úgymint III. Zsigmond (1587−1632), IV. Ulászló 
(1632−1648), II. János Kázmér (1648−1668), II. (Erős) Ágost, Mikołaj Potocki (1595−1651), 
Jerzy Ossoliński (1595−1650) és Stefan Koryciński (1617−1651) – és a Szafavida sahok – 
I.  (Nagy) Abbász (1587−1629), I.  Szafi (1629−1642), II. Abbász (1642−1666), Husszajn 
(1668−1722) – közötti levelezésekből származnak. Ugyanakkor némi hiányérzetünk tá-
madt: tudniillik nem szerepelnek III.  (Sobieski) János király keleti követjárásai, noha az 
1670–1680-as években az oszmán-törökökkel folytatott háborúk miatt a lengyel uralkodók 
igen intenzív erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy rávegyék II. Szafi (későbbi nevén 
I. Szulajmán, 1666/1668−1694) sahot arra, hogy perzsa csapatok betöréseikkel szüntelenül 
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zaklassák a keleti, határ menti oszmán-török tartományokat (vilajeteket, szandzsákokat), ez-
zel is lekötve az oszmán hadsereg jelentős részét. Másrészt Sobieski János a perzsa udvarnál 
járta ki 1684-ben, hogy az Apostoli Szentszék által kinevezett, de a perzsa területeken missziót 
folytató Vardan Hunanean (1644−1715) lembergi (lwówi, lvivi) örménykatolikus (unitus) 
érseket − a lembergi Collegium Armenum és a római Collegium Urbanum egykori növendé-
két − kiengedjék a katolikus missziókat ellenző I. Eliazár (Ełiazar Ayntapc’i, 1682−1691) ör-
mény egyházfő (katholikosz) tömlöcéből.

A  kötet második része III.  (Szent) Mózes (Movsēs Tat’ewac’i, 1629−1633) és 
I. Fülöp (P’ilippos Ałbakec’i, 1633−1655) örmény katholikoszoknak a lengyel királyi ud-
varhoz klasszikus örmény nyelven (grabar) írott leveleit tartalmazza. Itt mindenekelőtt ki 
kell emelni a lengyel, az örmény és a perzsa történelemben is otthonosan mozgó Piruz 
Mnatsakanyan kutatói és filológiai jártasságát, mivel a bonyolult és olykor nehezen is ol-
vasható eredeti, klasszikus örmény nyelvű dokumentumokat kiválóan adta ki. A négy levél 
azért került a kötetbe, mert az örmények mindig is kiemelt szerepet játszottak a Lengyel–
Litván Unió és a Szafavida Birodalom közötti diplomáciai kapcsolatokban. Mindkét állam 
jelentős számú keresztény (apostoli és katolikus hitű) örmény alattvalóval rendelkezett, 
akiket nyelvtudásuk miatt előszeretettel alkalmaztak követként vagy „diplomataként”. 
I. Abbász sah az 1603−1604. évi hadjárata során számos örmények lakta tartományt fog-
lalt el, és több ezer örményt telepített át a Szafavida Birodalom területére. Mi több, az örmény 
egyházfői székhelyet a pusztítások miatt az örményországi Ecsmiadzinból (Ē miacin) a 
birodalmi fővárosba, Iszfahánba költöztette át, de az örmény egyházfők 1629-ben I. Szafi sah 
en ge délyével visszaköltöztek a régi központba. IV.  Murád (1623−1640) oszmán-török 
szultán perzsiai hadjárata miatt azonban 1638-ban újból Iszfahán lett az örmény egy-
házfők székhelye. 

A kötetben − ahogyan a fentiekben utaltunk rá − négy klasszikus örmény nyelven 
írott dokumentum szerepel az 1632−1644 közötti időszakból. Az örmény katholikoszok 
levelei Nikol (Mikołaj) Torosowicz (Nikołōs T’orosseanc’, 1603−1681) lembergi apostoli 
örmény érsek kinevezéséről, felszenteléséről, illetve az 1630. és 1635. évi katolizálása körül 
kialakult feszült viszonyról szólnak. Az örmény egyházfők a katolikus lengyel uralkodók köz-
benjárását kérték, hogy váltsák le a lembergi örmény főpapot, aki az 1364-ben alapított ér-
sekséget bitorolta, és főpappá egy olyan renitens ellenkatholikosz, Melkisēt’ Gar · nec’i 
(1570−1627) szentelte fel, akinek korrupciós ügyei miatt híveivel együtt el kellett mene-
külnie a perzsák által megszállt Örményországból a Lengyel–Litván Unió területére. 
Az örmény egyházfők ezenkívül leveleikben arra kérték a királyokat, hogy védjék meg a 
13. század vége óta a Lengyel–Litván Unió területén élő nagyszámú és lojális örmény kö-
zösséget, és hagyják meg az örményeket szabad vallásgyakorlatukban, mint ahogyan azt 
elődeik is tették. A lengyel udvar azonban a katholikoszok leveleit nem vette figyelembe, 
és ha nem is nyíltan, de támogatta Nikol Torosowicz érsek botrányoktól sem mentes hosz-
szú egyházi hivatalviselését. Mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 1630-ban és 
1635-ben újfent megkötött egyházi unió Rómával a lengyelországi örménység körében 
kiteljesedjen, valamint hogy hivatalosan is megszülessen a modern örménykatolikus (uni-
tus) egyház.  

A kötetben publikált összes iratot lefordították lengyel és angol nyelvre, ily módon 
a nemzetközi tudományosság számára is elérhetővé tették ezeket a fontos dokumentumo-
kat. A fordításokat magas szakmai színvonalon elkészített, igényes jegyzetapparátussal látták 
el. A kötet – néhány apró hiányossága ellenére – jól megszerkesztett forráskiadvány, amely 
nemcsak a lengyel, a perzsa (iráni) vagy az örmény, hanem az oszmán-török, a magyar 
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(erdélyi), a moldvai (román), a (krími) tatár és a nyugat-európai történelem művelői számára 
is rengeteg felbecsülhetetlen értékű, újdonságszámba menő adalékkal szolgál. Így jó szívvel 
ajánljuk e kötetet a korszakkal foglalkozó hazai kutatók számára.   

Nagy Kornél*

*  A szerző a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa 
(1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., nagy.kornel@btk.mta.hu).
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