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KOVÁCS ÁGNES

Konstantinápolyban1

Abstract

Alexander Greiffenklau von Vollrats (? 1648) was the imperial Resident
to Constantinople from 1643 until his sudden death in 1648. His position
however was not ensured, in Vienna after only one year arose the idea of his
dismissal. In my study I present the reasons, leading thus far. Through the
Residents reports we can see the first imperial instructions and also how he
accomplished the tasks given to him by the emperor Ferdinand III. Reflect-
ing Greiffenklaus first year, I summarize the critiques against him. From this
we will see, why the imperial court was so dissatisfied to consider even his
removal from the residency.

Greiffenklau arrived in the Ottoman capitol in April 1643. His first and
most important task was to keep the peace between the emperor and the sul-

dish-French alliance. For the imperial court the continuance of the peace
with the Ottoman Empire was of vital importance.  In the paper I show the
difficulties, Greiffenklau had to face, and the reasons why he needed the help
of the imperial ambassador Georg Czernin von Chudenicz.

Bevezetés

Alexander Greiffenklau von Vollrats (? 1648) 1643-tól töltötte be
Konstantinápolyban a császári rezidens posztját, és viselte egészen 1648-ban
váratlanul bekövetkezett haláláig. Helyzete azonban korántsem volt
biztosított, mint azt látni fogjuk, már egy év után a leváltásáról beszéltek
Bécsben. Dolgozatomban azt fogom bemutatni, mely okok vezettek el idáig.

instrukciókat, valamint azt is, hogyan járt el Greiffenklau a rá bízott
ügyekben. Vé
felhozott kritikákat, kiderül, miért voltak annyira elégedetlenek vele, hogy a
császári udvarban egy év után a leváltását fontolgassák.

1 A dolgozat szakmai lektorálását Dr. Kerekes Dóra végezte. Munkáját ezúton is köszönjük!
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Alexander Greiffenklau von Vollrats személyét és rezidensi tevékenységét
csak az elmúlt években fedezte fel a történettudomány, így munkásságáról

igazolja. Az utóbbi évtizedek
ceremoniális vagy diplomáciai megközelítések új aspektusokban mutatják
meg a már ismert politikai és hadi eseményeket, államok és uralkodók közti
harcokat. Különösen fontos ez egy , amely egész

1648 között, Greiffenklau rezidensségével
párhuzamosan zajlott a harmincéves háború utolsó szakasza és az azt lezáró
béketárgyalások is. A korszak két legnagyobb birodalma közti kapcsolatok
pontos feltárása tehát fontos adalékokkal járulhat hozzá eddigi
ismereteinkhez.

Alexander Greiffenklau von Vollrats kinevezése és utazása
Konstantinápolyba

Alexander Greiffenklau von Vollrats 1643-
sokat tudunk, mindössze annyit, , illetve fellebbezési tanácsos
volt Csehországban.2

-jén kapta meg
Bécsben.3 Minden hivatalos császári követ, legyen az az új rezidens, egy
internuncius vagy ünnepélyes követség, a Bécs Pozsony Komárom
Esztergom Buda Belgrád Konstantinápoly útvonalon jutott el az oszmán

kölcsönösen megajándékozták egymást, és (jobb esetben) biztosították
egymást jóindulatukról. Egyes budai pasák nagy befolyással bírtak a Portán,
így támogatásukat érdemes volt már ekkor megszerezni.

Greiffenklau is a fent említett útvonalat követte, kinevezése után pár
nappal, március 6-án indult el . Pozsonyban két napot töltött
az esztergomi érseknél, Lippay Györgynél (1642 1666). A nádornál,
Esterházy Miklósnál (1625 1645) is eltöltött két napot Érsekújvárott. Itt
csatlakozott hozzá Szelepcsényi György csanádi és pécsi püspök, a nádor által

2 Grosses vollständiges Universallexikon Aller Wissenschaften und Künste. Bd. 11. Hg.:
ZEDLER, Johann Heinrich, Halle und Leipzig, 1735. 816. http://www.zedler-lexikon.de/index.html,
Greiffenclau von Vollrath szócikk. (utolsó elérés: 2016. 03. 06.) WAGNER, GEORG: Österreich und
die Osmanen im Dreissigjährigen Krieg. Hermann Graf Czernins Grossbotschaft nach
Konstatninopel 1644/45. In: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Bd. 14. Beiträge
zur Neueren Geschichte. Festschrift für Hans Strumberger zum 70. Geburtstag. Linz, 1984. 346. (a
továbbiakban: WAGNER 1984.)

3 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. június 20. Österreichisches Staatsarchiv Haus-,
Hof- und Staatsarchiv (a továbbiakban: ÖStA HHStA) Staatenabteilungen Türkei I. Kt. 116. Konv.2.
fol. 103.

http://www.zedler-lexikon.de/index.html
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támogatott követ.4
követségek legfontosabb helye, Komárom volt. A delegációk
mindkét irányban itt kapták meg a továbbhaladáshoz szükséges kíséretüket. A
császári követeket itt naszádo
Esztergomon ás Budáig, majd tovább.5 Greiffenklau és kísérete Komáromból
március 14-én indult, majd Esztergomtól kétmérföldnyire az esztergomi

kísérték
-én érték el, ahol Musza budai

pasa (harmadszorra 1641 1644) díszes
rögtön megtörtént az ajándékok ünnepélyes átadása is. Az audiencia során a
pasa és helyettese is támogatásukról biztosították Greiffenklaut. A rezidens
fontosnak tartotta megjegyezni, hogy Szelepcsényivel mindketten magyar
nyelven beszéltek.6 Budát március 17-én hagyták el, továbbra is hajón, immár
egy csaus kíséretében.

Tíznapi utazás után, március 27-én, a küldöttség elérte Belgrádot. Pár nap

továbbra is zavartalanul telt, és április 23-án Greiffenklau és kísérete elérték
Konstantinápolyt. A várostól egyórányi távolságra, szokatlan módon csak

7 Az új rezidens
tehát úgy vonult be a városba, hogy nem tudta, mire számítson az oszmánok

Davutpasa mellett csatlakozott egy oszmán kíséret a diplomáciai

fogadóbizottság tagjainak létszáma és rangja
8

Ha Greiffenklau útját értékelni szeretnénk, azt kell mondanunk, hogy a

4

régóta szerette volna elérni
támogatott Szelepcsényi kíséretében hagyta el Konstantinápolyt. HILLER ISTVÁN: A tolmácsper. In:
Történelmi Szemle 33. évf. (1991) 3 4. sz. 213. (a továbbiakban: HILLER 1991.)

5 TAKÁTS SÁNDOR: Szegény Magyarok. Budapest, 1926. 277.
6 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. március 17. ÖStA HHStA Staatenabteilungen

Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 23r 24v. Az Oszmán Birodalom és Bécs közötti érintkezés nyelve a
XVI. század során szinte kizárólag a magyar volt. 1610 után azonban ez megváltozott, a császári
apparátusban német nyelven fogalmazták a leveleket. A budai pasák viszont továbbra is a magyart

HILLER ISTVÁN: .
In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. FODOR Pál, PÁLFFY Géza, TÓTH István György.
Budapest, 2002. 215 216. (a továbbiakban: HILLER 2002.)

7 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. június 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 107r.

8 KÁRMÁN GÁBOR: Szuverenitás és reprezentáció: Erdély a Porta 17. századi diplomáciai
rendszerében. In: Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 13. évf. (2012) 48. sz. 46 47. (a
továbbiakban: KÁRMÁN 2012.)
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tárgyalások miatt. Ez a másfél hónap az
átlagosnál gyorsabbnak számított, minden körülmény szerencsésen alakult az

von Chudenic gróf útját ugyanezen a vonalon. Ez a küldöttség alig több mint
egy évvel Greiffenklau után indult el, 1644. június 30-án.9 Czernint rögtön az
út elején feltartották, több mint tíz napot kellett Komáromban töltenie, mert
nem érkezett meg a menlevele, amely szavatolta a biztonságát az oszmán
területeken.10 Budán és Belgrádban is két-két hetet kellett eltölteni, különféle
indokok miatt.11 Majd egy szerencsétlenség és egy váratlan, de annál
súlyosabb betegség, amely majdnem a követ életébe került, tovább hátráltatta
a küldöttség útját. Az eszméletlen Czernint szállító kocsi végül 1644.
szeptember 15-én hajtott be Konstantinápolyba.12 Czernin utazása tehát az
elhúzódó tárgyalások, váratlan események és a betegség következtében két és
fél hónapig tartott, majdnem kétszer annyi ideig, mint Greiffenklaunak.
Johann Rudolf Schmidnek szintén két hónapjáb
Konstantinápolyba.13

zsitvatoroki béke ratifikációja és az abban
meghatározott ajándékok átadása céljából. Szeptember 2-án lovagolt be az

14 Ungnánd Dávid
és kísérete 1572-ben szintén közel két hónap alatt (április 18. június 12.)
tették meg a Bécs és Konstantinápoly közötti távolságot.15 Látható tehát, hogy

és szerencsésebb volt.

9 Zweite Gesandtschaftsreise des Grafen Hermann Czernin von Chudenic nach Constantinopel
im Jahre 1644. Druck und Verlag von A. Landfrass Sohn. Neuhaus. é.n. 9. (a továbbiakban: Zweite
Gesandtschaftsreise.)

10 Zweite Gesandtschaftsreise. 10 13.
11 Zweite Gesandtschaftsreise.24 25.
12 Zweite Gesandtschaftsreise. 26 30.
13 MEIENBERGER, PETER: Johann Rudolf Schmid zum Schwarzenhorn als kaiserlicher Resident

in Konstantinopel in den Jahren 1629-1643. Ein Beitrag zur Geschichte der diplomatischen
Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Frankfurt
am Main, 1973. 107. (a továbbiakban: MEIENBERGER 1973.)

14 NEHRING, KARL: Adam Freiherrn zu Herbersteins Gesandtschaftsreise nach Konstantinopel.
Ein Beitrag zum Frieden von Zsitvatorok (1606). R. Oldenbourg Verlag München, 1983. 103. és 122.

15 Ungnád Dávid konstantinápolyi utazásai. Szerk. SZALAI Anna, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1986. 26. és 50.
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A diplomáciai levelezés

Egy olyan
kényes és törékeny kapcsolatban, amilyen a Habsburgok és az Oszmán

rezidens jelentéseit milyen gyorsan kézbesítették, dolgozták fel és küldtek
rájuk választ. A feldolgozás és a válasz fontos része az információnak és a
rezidens munkájának.16 Voltak kérdések, döntések, amelyek nem várhattak
heteket, hónapokat, hogy visszaérjen a központból az utasítás. Ilyenkor a
diplomatának mérlegelnie kellett a helyzetet és saját magának eldöntenie,
milyen stratégiát alkalmaz. Jobb esetben ez megegyezett az utólag beérkezett

rezidens munkájának gördülékenységét tehát nagyban befolyásolta, hogy a
futárok milyen gyorsan tették meg a Konstantinápoly Bécs Konstantinápoly
távolságokat.

Belgrád
Buda Bécs; Konstantinápoly Belgrád Raguza Fiume Bécs, valamint
Konstantinápoly Velence Bécs.17 A XVII. század elejéig a levelezés
többnyire tengeri úton, Velencén keresztül zajlott, az ottani császári követ
közvetítésével.
benne, hogy levele nem ér célba bontatlanul,18 de a szárazföldinél
biztonságosabbnak számított. A XVII. században ezt az útvonalat inkább csak
a másod- és harmadpéldányok továbbítására használták. A szárazföldi útvonal

-
19 A levelek célba

szándékos hátráltatása.20

16 R. VÁRKONYI ÁGNES: A tájékoztatás
hatalma. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Szerk.: PETERCSÁK Tivadar

BERECZ Mátyás. Eger, 1999. 9., valamint HILLER István: Palatin Nikolaus Esterházy. Die
ungarische Rolle in der Habsburgerdiplomatie 1625 bis 1645. Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar,
1992. 21. (a továbbiakban: HILLER 1992.)

17 KEREKES DÓRA: Titkosszolgálat volt-e a Habsburgok 16-
In: Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. A szombathelyi Mediawave

Fesztivál keretében 2011. június 3- sai. Szerk.:
KATONA Csaba. Szombathely, 2014. 122. (a továbbiakban: KEREKES 2014.)

18 -i jelentésében. ÖStA
HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117. 117v 118r

19 Bár az oszmán fél ezt kevésbé vette komolyan. MEIENBERGER 1973. 57.
20 KEREKES 2014. 124.
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mekkora problémát okozott a futárszolgálat és kézbesítés esetlegessége,
késlekedése.

skálán mozognak. Remek alapként szolgál Fernand Braudel táblázata, amely
szerint a Konstantinápoly Velence Bécs távolságot átlagosan 43 nap alatt
lehetett megtenni.21

láthatunk. 1644. január 8-án kelt jelentésében részletesen elemzi a futárküldés
nehézsége
Bécsben 1643. október 4-én kelt levelet.22 Ez az üzenet tehát három hónap

tartalma akár már régen tárgytalanná is válhatott. További esetekkel
összehasonlítva ez a három hónap nagyon hosszúnak számít. Greiffenklau egy
alkalommal október 6-án jelezte, hogy kézhez vett egy szeptember 5-én kelt
levelet, az tehát alig egy hónap alatt célba ért.23 Johann Dietz császári futár
jelentésében pedig azt olvashatjuk, hogy Konstantinápolyból Bécsbe és vissza

-20 napig utazott, Bécsben két hetet töltött a válaszlevélre
várva.24 Megállapíthatjuk, hogy a levelek kézbesítési ideje három hét és
három hónap között ingadozott. Egy teljes oda-vissza út pedig nyolc hétig is

és teljesítésük

1642. március 19én a Habsburg és az oszmán fél biztosai
megkötöttek egy még t. Az új rezidens legfontosabb
feladata tehát az volt, hogy elérje a dokumentumok hitelesítését, ezzel
meghosszabbítva a két fél közt fennálló békét, ezáltal elejét vegye I. Rákóczi
György (1630 1648) erdélyi fejedelem császárellenes katonai törekvéseinek,

körül forogtak.
kell intéznie, hogy a feladatra felhatalmazott biztosok

határügyeket, valamint, hogy
meglegyen az ennek kijáró internunciátus. Ehhez Schmid és Szelepcsényi
segítségét is igénybe kell vennie. Amennyiben a törökök nem akarnának

21

BRAUDEL, FERNAND: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. II. kötet. Budapest,
1996. 403.

22 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. január 8. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117. fol. 104v.

23 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. okt. 14. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei
I Kt. 117, fol. 94r.

24 Johann Dietz császári futár jelentése. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117. fol.
25r 28v.
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internunciust küldeni, és fennállna a béke felbomlásának veszélye,
Greiffenklaunak át kell
azonban csak oly módon kerülhet sor, ha cserébe kézhez kap egy példányt a

isítási ügyet, a
rezidensnek ügyelnie kellett a tolmácsokra is.

Utasítást kapott arra is, ha a szultán nem lenne hajlandó a hivatalos,
ratifikált diploma átadására, legalább annyit el kell érnie, hogy kiadjanak egy
olyan hivatalos, szultáni iratot, amely
meghosszabbították a békét. Ezt Bécsbe kellene küldenie, ahonnan a császár

a
rezidens feladata kipuhatolni, mi is a valós szándékuk, fenn kívánják-e
egyáltalán tartani a békét legalább a fennálló év végéig.

Várható volt Zsitvatorok óta
vitás 200.000 arany kérdése. Ezzel kapcsolatban Greiffenklau feladata

tettlegességgel fenyegetnék, próbáljon pénzzel és egyéb ajándékokkal

esetre mellékelnek a rezidens számára egy levelet, amelyben a császár a békét
fordításban is át

kell adnia, de szükség esetére szóban is be kell tudnia számolni a levél
tartalmáról.

Greiffenklau feladatai közé tartozott még, hogy udvarias beszélgetések
során a muftival és más oszmán elöljárókkal jó kapcsolatokat alakítson ki,
megfi
kapcsolatban figyelmeztették
durva szavakkal illetné. Azonban ilyen esetekben is mindig szép szavakkal
búcsúzzon, sose tegyen semmit, ami akár a törökök, akár a többi keresztény
szemében megvetést ébreszthetne maga iránt.

Végezetül mellékelte

illetékesek megbüntetését.
Greiffenklau indu

valamint a nagyvezírnek; császári akkreditációkat a szultán és a nagyvezír
számára; magyar ancelláriától; a császár
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levelét a béke megtartásáról; valamint 2958 rajnai forint, 46 krajcár értékben
ajándékokat az Udvari Kamarától.26

minden áron, de ne 200.000 aranyért (hiszen azt egyszer s mindenkorra

támadás súlyos következményekkel járna. Pontról pontra látszik, hogy mennyi
mindent hajlandók engedni, Greiffenklaut külön felszólították, nehogy
valamivel magára haragítsa a nagyvezírt, se más oszmán elöljárót. 1606 óta a
császári keleti politika minden aspektusa a status quo fenntartását szolgálja, és
ebbe a fenti utasítások is tökéletesen beleillenek.

A kérdés az, hogyan teljesítette Greiffenklau a fent megfogalmazott

27

függetlenül a rezidens tovább tárgyalt a nagyvezírrel, a május 5-i audiencián a
nagyvezír meg is kérdezte, hogy fel van-e hatalmazva a határkérdés

diplomát, amelyet a szultán el is fogadott. Greiffenklau úgy ítélte meg, hogy
azzal, hogy a szultán elfogadta a császári diplomát, jó úton haladnak a béke

pontban kívánt internunciátusból nem lesz semmi. Ami a többi pontot illeti,
megírta, hogy eddig nem volt ugyan szükség a császár jó szándékát tartalmazó
levélre, de szükség esetére magánál tartja. Szelepcsényivel meglátogatták a

férfi rossz viszonyban van egymással, és nem akarta magára haragítani a
nagyvezírt azzal, hogy a tudta nélkül cselekszik. Augusztus 7-i levelében azt
írta, hogy az elmúlt hetekben végiglátogatta a díván pasáit, akik igencsak

k kilátásba a

Greiffenklau udvariasan megköszönte az ajánlatot, de írásában hozzátette,
hogy ezt a segítséget bármikor felajánlhatják az erdélyieknek is.28

zinte napról napra változó oszmán

26 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. június 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 103r 106v.

27 Ez a kikötés nem is változott, a nagyvezíri audienciák során szinte minden alkalommal
megis -i tárgyaláson. Greiffenklau III.
Ferdinánd császárnak, 1643. május 6. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol
41v. Greiffenklau nem számított követnek, csak rezidensnek. A Habsburg oszmán diplomáciai

követ. Ez a kikötés tehát arra vonatkozik, hogy a császár nem küldött ünnepélyes követet, pedig a
zsitvatoroki béke értelmében háromévente kellene, de új szultán trónra lépésekor mindenképpen,
márpedig nem érkezett követ, mióta I. Ibrahim (1640 1648) 1640-ben elfoglalta a szultáni trónt.
KÁRMÁN 2012. 38.

28 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. augusztus 7. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 146r 146v.
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belpolitikai közegben boldogulni, megtalálni, és biztosítani a császár ügyének

hamarabb biztosítsák az utóddal való jó kapcsolatokat. Jártasságáról az
oszmán belpolitikában 1644. augusztusi jelentésében ad bizonyságot,
a
megmutatkozó jeleit.29

Az utasítás utolsó pontjával, azaz a határsértéseket tartalmazó listával
kapcsolatban úgy érezte
olyan következményeket is vonhatna maga után, mint a budai pasa leváltása,
ami nem áll érdekükben.30

tkeztetést vonhatjuk le, hogy a
rezidens, megérkezése után belevetette magát a tárgyalásokba, kiderítette,

vette fel velük a kapcsolatot. Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a

Johann Rudolf Schmid segítségét, pedig ál a
be utódját az elöljáróknak, fontos személyeknek.31 Az is látható, hogy
Greiffenklau felülbírálta a császári utasítást. A mindenkori rezidensek és
követek olykor rákényszerültek, hogy feladatuk általuk vélt legjobb teljesítése
érdekében, mérlegelve a körülményeket, a politikai helyzetet, a befolyással
bíró személyek magatartását, megváltoztassák a bécsi udvar utasításait. Ez
természetesen csak akkor járt következményekkel, ha a követ döntése végül
negatív eredményt hozott.

A béke hivatalos ratifikálását Greiffenklau nem tudta elérni, a Porta
tartotta magát a kezdeti feltételhez, hogy Bécs küldjön követet. A béke
végleges megkötéséhez Hermann Czernin von Chudenic gróf követségére volt
szükség, amely sokat váratott magára.

Alexander Greiffenklau 1644. március 16-án kelt levelében, alig egy évvel
Bécsben átvett kinevezése után, arra a hírre reflektált, hogy az udvarban
felmerült a leváltásának a terve. Azt írta: reméli, amennyiben valóban
leváltják, utódja értelemben és ügyességben rátermettebb lesz nála. Ellenben

29 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. augusztus 11.  ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117. Konv.1. fol. 434v 435v.

30 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak 1643. június 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol 124r 124v.

31

hogy Schmid bevezesse a hivatalá
büszkeségét. Schmid több alkalommal is panaszkodott róla leveleiben. MEIENBERGER 1973. 112.
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szükségesnek érezte, hogy írjon egy összefoglaló jelentést eddigi
tevékenységér
nehézségeket, amelyek hátráltatták ezek teljesítésében.

és a szultán közti békét, amelyben, ha törés keletkezne, igyekezzen
visszafordítani. Másodszor, megakadályozni Rákóczi mesterkedéseit a Portán
és harmadszor, lecsillapítna a magyarországi villongások okozta
feszültségeket.32 Ami az , hogy megérkezése

törökök el voltak foglalva a perzsa, a
lengyel és a kozák háborúkkal, de ezek véget értek, az új szultán pedig
kegyetlen és kiszámíthatatlan. De még ilyen körülmények között is elérte,
hogy a nagyvezír, Kara Musztafa (1638 1644) beleegyezzen egy internuncius
elküldésébe, csakhogy a szultán januárban kivégeztette. Rákóczival
kapcsolatban azt írta, hogy nagy eredménynek tartja, hogy annak ellenére,
hogy az ellenségeiknek sokkal több pénz és ajándék állt a rendelkezésére, neki
így is sikerült hónapokig hátráltatnia és leszerelnie a szándékaikat. A

a, hogy panaszt tett az 1628 1641 között török
33

Felmerül a kérdés, hogy milyen kritikák fogalmazódhattak meg, amelyek
következtében a bécsi udvar kilátásba helyezte Greiffenklau leváltását. A

nehezményezték: nem vonta be Schmidet a tárgyalásaiba; nem írt elég
melt

kapott a támadáshoz; lakhelyét Perába tette át.
Greiffenklaunk már fél évvel megérkezése után, 1643 októberében

megrovó hangú levelet küldte k, hogy
r

írta, a jelzet
a jelenlegivel (1644. január 8.) együtt még hat jelentést küldött. Az

32

szeptember 27. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 116. Konv.2. fol. 216v-217r. 1643.
október 14. ÖstA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117, fol 94r-94v. 1644. január 8. ÖStA
HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117, fol. 83r. De ebbe a pontba tartozik az utasításában

zásának kérdése is.
33

tesznek említést.
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átláthatóság kedvéért az alábbi táblázat foglalja össze a Greiffenklau által
említett küldeményeket:34

Jelentések, amelyek megérkezését
hírt

1643
Március 15., 19., 30.
Május 6., 18.
Június 1., 20.
Augusztus 7.
Szeptember 27.

1643
Július 19.
Október 14.
November 16., 26
December 23.
+ jelenlegi: január 8. (1644)

A -
három-hetente küldött jelentést. A fent említett, január 8-i levélben kifejtette,
hogy hetente lehetetlenség lenne levelet küldeni, mivel a legtöbb Budán át
megy, és ezen az úton csak akkor tud futárt küldeni, ha török kíséretet is
adnak mellé. Velencén át lassabb, és nem is biztonságos, mert mindent
felnyitnak. oszmán ellentét miatt csak
még kiszámíthatatlanabb és lassabb lett. Végül ígéretet tett arra, hogy a

de mivel még nem régóta tartózkodik a Portán, ezért ez utóbbi irányítását még
nem tudta teljes mértékben átvenni.35

A fenti adatok azt is bizonyítják, hogy a levelek beérkezése valóban

-i jelentéséhez). A meg

származtak, amikor a közlekedés nehezebb v
észrevehe levelei végén, hogy hány
példányban és milyen útvonalon indította útnak jelentéseit.

Az instrukciók alapján Greiffenklau kapott egy császári diplomát, amelyet
abban az esetben kellett átnyújtania, ha a szultán nem lenne hajlandó

kap egy példányt a szultán által kiadott diplomából.  Erre sor is került, ám

hogy nem kapott cserébe török példányt. Ami igaz is, ellenben Greiffenklau

34

szedetteket utólag, mellékletként kül
nyomát.

35 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. jan. 8. ÖStA HHStA Staatenabteilung Türkei I
Kt. 117. 117v 118r.
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fordítási nehézségekre hivatkozva elérte,
hogy biztosan visszaadják neki az eredeti példányt (persze az ilyen állításokat

kezelésével).36

A költekezésre a rezidens azzal reagált, hogy csak a császár személyét
Jól

informáltnak lenni, ügyeket intézni az Oszmán Birodalomban, ahol a
korrupció mindennaposnak, mondhatni elvártnak számított, anyagi
ráfordítások nélkül lehetetlen volt. Bécs szempontjából azonban ezek olyan
extra költségek voltak, amelyeket a nyugati háborúra is lehetett volna
fordítani. Ami a bailóval való kapcsolattartást illeti, a kritika valóban jogos
volt, hiszen egy év elteltével még mindig nem történt meg a hivatalos
látogatás. Greiffenklau leveleiben többször is magyarázkodott, hogy ennek az
az oka, hogy mindeddig a bailo csak mint magánszemélyt, nem mint császári

találkozóra is, személyes ellentét ennek nem akadálya.37

Az, hogy Greiffenklau nem tudta megakadályozni, hogy a Porta engedélyt

t
nyomhattak a latban. A
császárral való béke meghosszabbításának feltétele az annak kijáró követség
(és ajándék) küldése. Greiffenklau nem egy jelentésében tanácsolta és sürgette
az említett követség ú

és követséget. Másrészt az oszmánoknak mindig is érdekükben állt, hogy a
-magyarországi vármegye tartósan az erdélyi fejedelmek birtokában

legyen, mert azzal az Erdély által fizetett adót megemelhették, illetve földrajzi
.38 Ezek alapján kijelenthetjük,

hogy Greiffenklaunak mint egyedüli császári rezidensnek nem volt reális
esélye megakadályozni Rákóczi hadjáratát.39

36 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. január 8. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt 117, fol. 118v.

37 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. február 20. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 155r. és 1644. március 19. ÖStA HHStA Staatenabteilungen Türkei I Kt. 117,
fol.182v. Jóllehet 1644 decemberében Czernin még mindig arra panaszkodik, hogy a rezidens és a
bailo közötti kapcsolattartás elég szegényes. Zweite Gesandtschaftsreise, 47.

38 WAGNER 1984. 339 340. és VARGA J. JÁNOS: In:
Erdély és Patak fejedelemasszonya. Lórántffy Zsuzsanna. II. Szerk.: TAMÁS Edit. Sárospatak, K.n.
2000. 250.

39

KOVÁCS ÁGNES: Habsburg oszmán diplomácia a harmincéves háború utolsó éveiben. Alexander
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1643 októberében Greiffenklau, a császári rezidensek közül egyedüliként,
Konstantinápolyból az Aranyszarv-öböl északi partján található Pera

- A
költözésre Kara Musztafa nagyvezír is engedélyt, azzal a kitétellel, hogy

hozzájuk a császári követek hivatalos szálláshelyére, a város szívében
található ba.40 A császár követei 1567-ben kapták meg a lakhely

a
rezidensek többnyire az isztambuli oldalon található Fener városrészben
választottak maguknak szálláshelyet.41 Greiffenklau tehát önmagában azzal,
hogy nem a központi, hivatalos szálláshelyet választotta rezidenciájának, nem
tett semmi rendkívülit. Az udvar mégis rossz szemmel nézte
lakhelyválasztását. Ennek oka az lehetett, hogy bár konkrét számokat nem

maga az épület nagyobb, mint a korábbi
rezidenseké, tehát fenntartása is több pénzbe került. Valamint az is egy
lehetséges szempont, hogy a bécsi politika a keleti ügyekben még a legapróbb
részleteket tekintve is a teljes változatlanság stratégiáját követte.42

Greiffenklau dönt sorban azzal magyarázta, hogy az öböl azon
oldalán, ahol eddig lakott, olyan nek rezidenciái találhatók,
amelyek
Havasalföld és Moldva. Ezzel szemben Perában olyan keresztény hatalmak
követei laknak, mint Franciaország, Anglia, Velence és Hollandia. A rezidens
szerint pedig a Német-római Birodalom császára a kereszténység

tekintélyt kell, hogy közvetítse a külvilág felé (de azért saját kényelmét is
megemlíti tán racionális érvekkel
támasztotta a bailóval szinte közvetlen

is,
hat információhoz. A nagyvezír

palotája és a szeráj rögtön az öböl túlpartján találhatók, megközelítésük nem
okozhat gondot. Innen a császárral ellenséges francia és holland követeket is
könnyebben szemmel tudja tartani. Végezetül, mivel Pera nem olyan
túl

Greiffenklau von Vollrats rezidensi tevékenysége. In: Paletta II. Koraújkor-történeti
Diákkonferencia. Tanulmánykötet. Szerk.: BÓDAI Dalma, VIDA Bence. Budapest, K.n. 2015. 93 112.

40 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1643. február 20. ÖstA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 115v 156r.

41 MEIENBERGER 1973. 54.
42 HILLER 2002. 223.
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járványokra.43 Ezek az érvek többnyire jogosak, perai lakhelyén a rezidens

az európaiakhoz, szemmel tudta tartani, mikor kivel tárgyalnak a követek,
látta, kikkel érintkeznek a tolmácsaik, személyzetük tagjai.44

nagyvezír (Szultánzáde Mehmed pasa 1644 1654
engedélyt, hogy rezidenciáját Perában tartsa. Egy audiencián azt mondta
Greiffenklaunak, hogy a lakhely szabad megválasztása csak a Porta valódi
barátainak jár, tehát amíg nem érkezik meg a követ, Greiffenklaunak a Hánba
kell költöznie.45 Erre végül nem került sor,
vonható le, hogy az oszmánok is látták, hogy a perai lakhely adottságai
jobbak, ezért ezt is megpróbálták felhasználni, hogy megvonásával elérjék,
amit akarnak.

A Greiffenklau számára kiadott utasítások legfontosabb pontja az volt,

császári udvar számára is kiderült, hogy megérkezése pillanatától fogva az
oszmánok egy ajándékokkal megrakott, tiszteletbeli követség küldését várják
el a béke végleges megkötésének feltételeként. Greiffenklau leváltására végül
nem került sor, a bécsi udvar útnak indította Hermann Czernin von Chudenic
grófot, aki végül sikerrel teljesítette a rá bízott küldetést. A Habsburg
Birodalom és az Oszmán Birodalom közötti béke végül 1663-ig tartott.

Összegzés

Alexander Greiffenklau von Vollrats 1643 áprilisában érkezett meg az
-római császár és

magyar
biztosítsa a béke fennmaradását a két birodalom között. Mint láthattuk, a
császártól kapott instrukció pontjai szinte csak ezt részletezték. A huszonhat
éve hadakozó császári udvar számára létfontosságú volt a béke keleten. A

volna egy oszmán támadás.

43 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. március 19. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 187r 189r. Johann Rudolf Schmid házát például kétszer is fenyegette a

MEIENBERGER 1973. 50 52.
44 Ezt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem is tudta, egyik levelében arra figyelmeztette Réthi

István k
agens azért költözött oly közel az gallus lakó helyéhez, hogy lásson s érthessen; s másoktúl ám

Rákóczy György és a Porta. Levelek és
okiratok. Szerk.: BEKE Antal BARABÁS Samu. Budapest, Históriaantik Könyvesház, 2010. 634.

45 Greiffenklau III. Ferdinánd császárnak, 1644. május 13. ÖStA HHStA Staatenabteilungen
Türkei I Kt. 117, fol. 309v 310r.
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bizonyossággal megírta, hogy a szultán nem hajlandó
1642-ben megkötött egyezséget, amíg nem érkezik ajándékokkal gazdagon
megrakott követség. Gróf Czernin megérkezésére mégis majd másfél évet
kellett várni. Vajon Bécs abban reménykedett, hogy a rezidensnek nem lesz
igaza, egymaga is

adminisztráció?46 Akárhogy is, addig várattak a követségre, hogy a Porta
engedélyezte I. Rákóczi György erdélyi fejedelemnek, hogy svéd francia

-
magyarországi vármegyét, amelyeket már Bocskai István és Bethlen Gábor is
bírtak életük végéig.

Greiffenklaunak tehát Czernin követségére volt szüksége, hogy a szultán
továbbra is fenntartsa a békét a Habsburg Birodalommal. Figyelembe véve a
szultáni, nagyvezíri audienciák során elhangzottakat, a tárgyalásokat a
fontosabb hivatalnokokkal, azt mondhatjuk, hogy Greiffenklau személyisége,
diplomáciai tehetsége vagy épp tehetségtelensége sem különösebben pozitív,

Jóllehet, a béke kérdésében nem tudott egyedül eredményre jutni, de úgy

nagyvezír is közbenjártak érte több alkalommal is. Bár egy év után felmerült a
leváltásának a terve, erre végül mégsem került sor,

status
quo. Ú csak 1647-ben kezdtek beszélni, de
Greiffenklau hivatalos leváltására végül egyáltalán nem került sor, a rezidens
1648-ban váratlanul bekövetkezett halála miatt.

46 Nem lenne egyedi eset, az 1663 1664-
Reniger von Reningen hónapokig kérlelte az udvart, hogy egyezzenek bele az oszmánok által

ERJÉS GÉZA: Zrínyi Miklós és
kora. Budapest, Osiris Kiadó, 2002. 358.; ÁGOSTON GÁBOR OBORNI TERÉZ: A tizenhetedik század
története. Budapest, Pannonica, 2000. 198.


