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Claes Rálamb neve aligha ismerős a magyar történészek számára, még azoknak sem, 
akik kifejezetten n . Rákóczi Györggyel (1648-60) foglalkoznak. A svéd nemesin nem 
kapott helyet az erdélyi fejedelem politikájára vonatkozó elemzésekben,* 1 * csak két, a 
téma szempontjából talán kevesebbet forgatott írásban találhatunk rá, de ezekben sem  
tudhatunk meg nevénél többet -  amin nem is csodálkozhatunk, hiszen a tanulmányok 
témájához Rálamb tevékenysége csak lazán kötődött." A román történetírásban 
Constantin I. Karadja már az 1920-as években felhivta a figyelmet a svéd diplomatára, 
így az Nicolae Iorga háromkötetes, a román történelmet utazók leírásain keresztül 
bemutató összefoglalásába is tekerült.3 Legutóbb Ágoston Gábor és Obom i Teréz 
hivatkoztak rá a 17, századról írott összefoglalójukban, nevének említése nélkül.4 
Különös, de a svéd historiográfia sem bánt jobban a diplomatával: történészek és tur- 
kológusok a svéd-oszmán kapcsolatokról írva ugyan nem felejtették el megemlíteni 
Rálambot (különösen pedig Diariumának törökökről adott leírásait), de míg mentali
tástörténeti jellegű kérdések felvetődtek munkáival kapcsolatban, követségét diplomá
ciatörténeti kontextusába mindeddig senki nem helyezte be.5

Bár Claes Rálambot többek közt H. Rákóczi György érdekében és az ő sürgetésére 
küldte királya a szultánhoz 1657-ben, a magyar történetírás iránta tanúsított érdektelen
sége mégis valahol érthető, hiszen követsége nem járt sikettel és nem befolyásolta

Svédországi kutatásaimat a Svenska Institutet ösztöndíja tette lehetővé.
1 Szilágyi Sándor és Kosa János monográfiái (SZILAGYI, 3891; KOSA, 1942) nem is említik, míg Eudoxiu 

Hurmuzaki és Gebei Sándor esetében még rosszabbul járt: nevét -  nyilván a felhasznált fonás, Simon 
Reniger császári portai rezidens jelentése hatására -  rosszul adják meg, Hurmuzakinál Claudius 
Solahamként (H u r m u za k i, 1884. 233, ), Gebeinél Claudius á Qualenként szerepel (GEBEI, 1992, 52.; 
GEBEI, 1996. 219 ), A hibás névváltozat azért is figyelemre méltó, mert Reniger követségének 
zárójelentésében már helyes nevet (Claudius Rhalamb) ir (VELTZÉ, 1990. 100.).

* A n g y a l , 1900. 505.; HECKENAST, 1983. 210-211. Említi még Szilágyi Sándor hatalmas 
forráskiadványának bevezetője; EÉKH II, 31. (Kalamb néven), illetve II. 244.

3 Karadja, 1920, Karadja, 1929; illetve IORűa. 1928. A román nyelvű szakirodalom feldolgozásához 
nyújtott segítségéért Merényi Hajnalkának tartozom köszönettel.

A ÁGOSTON -  OBORM, 2000. 191-192,
3 Életrajzéiról (DARDEL, 1902. 83-84.; ASKER, 2001) természetesen említést tesznek a követségről, 

csakúgy, mint a svéd-oszmán kapcsolatokat vizsgáló turkológusok (ARNE, 1927. 38-39.; ARNE, 1952. 
67,; Jarring, 1984. 140-141.; SWIIJCICKA, 1997. 300.). A D ia r iu m m a i  is több tanulmány foglalkozott, 
ezek közt akad leiró jellegű (JARRING, 1986), illetve mentalitástörténeti-komparatív is (BRENDEMQEN, 
1987; SNEES, 2001). Egyetlen diplomácíatörténeti igényű említését Cári Wibiingnél találjuk, alti II. 
Rákóczi György és X. Károly Gusztáv szövetségét kutatva bukkant rá, de részleteiben ö sem foglalkozott 
a konstantinápolyi úttal (WlBLING, 1891.59-60.).
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alapvetően az Erdéllyel kapcsolatos oszmán politika alakulását. Az ugyanabban az 
időben Konstantinápolyba érkező másik svéd követ, a rigai születésű Gotthard W elling 
már jóval többször szerepel a különböző feldolgozásokban -  igaz, neki is kizárólag 
1655-56-os erdélyi követségét, n . Rákóczi Györggyel folytatott tárgyalásait említik,6 
későbbi tevékenységéről nem ejtve szót. Rálamb jelentőségét számunkra elsősorban az 
adja, hogy küldetésének meglehetősen alapos forrásanyaga lelhető fel, így általa lehe
tőségünk nyílik arra, hogy ismereteket nyerjünk az 1657-es év portai diplomáciájáról, 
melyről amúgy meglehetősen kevés forrás forog közkézen. Mivel Erdély portai rezi
denseinek, a kapitiháknak jelentései ebből az évből nagyon hézagosán maradtak fenn,7 
nehéz rekonstruálni, miképpen változott az oszmán álláspont a lengyelországi hadjárat
ra indult II. Rákóczi Györggyel szemben, hogyan jutottak el az Erdély ellen vezetendő 
büntetöháború gondolatáig. A következőkben erre teszek kísérletet, röviden összefog
lalva a két svéd követ életét és az útjukról fennmaradt fonásokat, majd ismertetve 
követségük célját, lefolyását és eredményeit. Rálamb írásainak mentalitástörténeti 
szempontú elemzésére egy későbbi tanulmányban kerítek sort.

L A követek életútja

Claes Rálamb nemcsak keleti követségével írta be a nevét a svéd évkönyvekbe, hiszen 
az 1660-70-es években komoly politikusi pályát futott be Svédországban8 Stockholm
ban született, 1622. május 18-án,9 apja, Broder Andersson Rálamb landshővdingi 
tisztséget viselt, mely egy tartomány igazgatásának feladatát jelentette.10 Az ifjú Claes 
1638. július 2-án iratkozott be az Uppsalai Egyetemre; mint oly sok más korabeli 
nemesi ifjú, 1642 és 1644 közt Nyugat-Európában peregrinált: Leiden, Párizs és 
Saumur egyetemeit látogatta. Első diplomáciai feladatát Osnabrückben teljesítette, az 
újonnan megnyitott békekonferencia svéd kancelláriáján töltött egy kevés időt, és 
valószínűleg lehetősége nyílt megismerni az európai diplomáciai élet legfontosabb 
személyiségeit. Hazatérte után Axel Oxenstiema kancellárnak, a régenstanács vezető
jének és Krisztina királynőnek (1632-54) számolt be tanulmányairól. 1645-ben részt 
vett a Dániával folytatott brőmsebrói béketárgyalásokon is. Az ígéretes kezdet után

6 Tevékenységéről lásd legutóbb GEBEI, 2000. 824-829.
1 A Rákóczi-család levéltárában (Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MÓL) E 190) összesen őt 

jelentést találunk az 1657-es évből, melyek mindegyikét kiadta Szilágyi Sándor. A pontos lelőhelyeket 
az egyes levelek első említésénél jelzem.

8 Rálamb életéről a. következő tudósításokat foglalom össze; DARDEL, 1902, CALLMER, 1963. 5-6.; 
ASKER, 2001.

9 A dolgozatban minden dátumot a gregorián naptár szerint adok meg. Svédország a 18. századig a 
juliinus naptárt használta. A korszakban az eltérés a kettő között pontosan tíz nap volt Mivel sok svéd 
levéltári állományban az egyes levelek csak dátum alapján visszakereshetők, az ezekre való 
hivatkozáskor a gregorián szerinti időpontot szögletes zárójelben közlöm. Egyes svéd diplomaták 
párhuzamosan használták mindkét dátumot.

10 A svédországi közigazgatásról és az előforduló tisztségekről magyarul lásd KrÜqER, 1996.
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azonban karrierje megtorpant, és a kővetkező tíz évet nagyrészt birtokain töltötte. 
Ebben az időszakban íródott egyik főműve, az Observationes juris practicce, Thet űr 
átskillige páminnelser vthi rűttegángssaker (Megfigyelések a gyakorlati jogról, avagy 
Különféle megjegyzések a bírósági eljárásokról), mely csak 1674-ben jelent meg, 
akkor viszont nagyon népszerű lett, és már 1679-ben újabb kiadása látott napvilágot. 
Erre a jogelméleti könyvre még a 18. századi Svédországban is sokat hivatkoztak." A 
kutatók általában úgy vélik, hogy Rálamb valamiféle ellentétbe kerülhetett Krisztina 
királynővel, mert annak lemondása (1654) után azonnal visszatért az udvari életbe (bár 
az országgyűlésnek már 1647 óta tagja volt). 1655-ben hadi és udvari tanácsos lett. X. 
Károly Gusztáv (1654-60) lengyelországi hadjáratában diplomáciai feladatokat kapott 
(Bengt Oxenstiema varsói tárgyalódelegációjának volt tagja), majd adminisztratív 
funkciót látott el Pomerániában. 1656-ban bízta meg uralkodója azzal, hogy Konstanti- 
nápolyba utazzon.

X. Károly Gusztáv halála után kezdődött Rálamb valódi hazai karrierje. Mint a 
köznemesség egyik legfontosabb országgyűlési szóvivője kiemelkedő szerepet játszott 
Magnus Gábriel De la Gardie régenskormánya alatt. Az ellenzék egyik erős emberévé 
vált, Uppland tartományi kormányzója lett, és 1664-ben beválasztották az 
országtanácsba (riksrád). 1673 után ő volt Stockholm főkonnányzója és a következő 
évben megkapta a bárói rangot. Az abszolutizmusról szóló vitában a király bizalmasa, 
a nagyhatalmú Johan Gyllenstiema ellenfele lett, ezért el kellett hagynia főkormányzói 
posztját, cserébe a jönköpingi Göia Hovrátt (feljebbviteli bíróság) elnöki székéért, 
majd Gyllenstiema jónak látta távol tartani a közelgő országgyűléstől és elérte, hogy a 
király Pomerániában adjon neki megbízást. Az 1680-as országgyűlés az abszolutizmus 
svédországi bevezetését és Rálamb számára politikusi pályájának végét hozta. 
Országtanácsosi tisztjétől megfosztották, a régenskormány felelősségre vonása és XI. 
Károly birtokvisszavételi politikája, az űn. redukció pedig nagy anyagi veszteséggel 
járt számára, bár még ezek után is Svédország egyik leggazdagabb birtokosa maradt. 
1698-ban bekövetkezett haláláig Rálamb visszavonult életet élt, jogtudományi kutatá
sainak szentelte magát; hatalmas lánnai könyvgyűjteményét XI. Károly az Uppsalai 
Egyetem számára megvásárolta.

Gotthard W elling polgári háttérrel rendelkezett, és a politikában kezdeményező
ként játszott szerepe nem mérhető Rálam-béhoz.* 12 Családja ugyan több polgármestert 
is adott Rigának, azonban Gotthard egyszerű kereskedő apától született ugyanebben a 
városban, 1624. október 6-án. 1645-ben iratkozott be a franekeri egyetemre, majd 
Leidenben és Strassburgban is tanulmányokat folytatott. 1652-ben, Bengt Skytte kísé
retében jutott el Konstantinápolyba,13 ahonnan hosszú közel-keleti utazásra indult. 
Bagdad és Iszfahán után Egyiptomot és a Szentföldet is bejárta, majd Spanyolországon 
keresztül Svédországba ment. Valószínűleg világlátottságának köszönhette, hogy X.

Rilamb jogelméleti munkásságáról lásd ALMQVIST, 1946 és LlNDROTH, 1975. 374.
Welling életrajzát Franz Babinger állította össze: BABINGER, 1937. XXVII-XXX.
Bo’dvai Márton levele II. Rákóczi Györgynek {Konstantinápoly, 1652. máj. 28.) MHHD XX1H. 99.
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Károly Gusztáv őt jelölte ki n . Rákóczi Györgyhöz küldendő követnek 1655-ben. 
Visszatértekor megkapta a svéd haditanácsosi rangot, és a kővetkező nyáron ismét őt 
választotta királya Heinrich Coelestinus von Stembach mellé az erdélyi fejedelemmel 
tárgyaló delegáció másik tagjának. Innen X. Károly Gusztáv 1656 decemberében 
Bohdan Hmelnyickij kozák hetmanhoz (1648-57), majd a szultánhoz küldte. A külde
tések végeztével Livóniában és Pomerániában maradt egészen 1659 januátjában bekö
vetkezett hirtelen haláláig.

2 A követség forrásai

1679-ben, Stockholmban jelent meg Rálamb konstantinápolyi útleírásának rövidített 
változata, Johann Hadorph levéltári titkár kiadásában: Kort Beskrijjhing om thet som 
wid then Constanti-nopolitanske Resan árföreluppit (Rövid leírás azokról a dolgokról, 
melyek a konstantinápolyi utazás alkalmával történtek). Ezt a beszámolót Rálamb 
hazaérkezése után, királya parancsára állította össze.14 A kiadás sotán bevezetését és 
befejező sorait megváltoztatták, ezen kívül azonban kizárólag ortográfiái változtatáso
kat eszközöltek rajta.15 Ebből latin és -  a 18. század folyamán -  angol verzió is készült, 
utóbbit John Churchill Collection ofVoyages and Travels című gyűjteményének ötödik 
kötetében jelentette meg. Magyarul Scheitz Emil válogatásában és fordításában jelen
tek m eg belőle részletek.16 17

Claes Rálamb hagyatékában már régóta ismertté vált konstantinápolyi útleírásának 
egy másik, hosszabb változata (Diarium). Ennek fontosságára 1937-ben a neves német 
turkológus, Franz Babinger is felhívta a figyelmet;11 modem kiadása 1963-ban jelent 
meg, Christian Callmer gondozásában.18 Ez a változat nem Rálamb kézírásával maradt 
fenn, hanem egy 1698 és 1709 között, fiának készült másolatban. A napló meglehető
sen hosszú címmel rendelkezik, melynek magyar fordítása így hangzik; Diarium, vagy 
Útikönyv, mely tartalmazza mindazon figyelemreméltó dolgokat, melyek a konstantiná
polyi utazás alkalmával történtek, mikor is a leghatalmasabb király, Károly Gusztáv, a 
svédek, a gótok és vandálok földjének királya stb. legbizalmasabb emberét, a későbbi 
királyi tanácsost és stockholmi jokormányzót, a születésére nézve igen előkelő báró 
Claes Rálambot, Bystad báróját, Láma, Bro Biörckwik, Beatcelund és Tranás urát 
különleges követként az Ottomán Portára rendelte. A néhai úr saját kézirata nyomán.19

14 RALAMB, 1679. A királyi parancs szövegét nem, csak Rálamb erre adott válaszát ismerjük: Lárma, 1658. 
július 9. Riksarkivet (Stockholm -  a továbbiakban RA) Diplomatica Tureica vol. 3. nr. 2., ebben utal 
arra, hogy már kész a király által kért összefoglalás, csak tisztázatot kell belőle készíteni.

15 Eredetije: RA Diplomatica Turcica vol. 3. nr. 1.
16 A kötet Londonban, 1732-ben látott napvilágok BabíNOER, 1937. XVI. 1. jegyzet; CALLMER, 1963. 10. 

A magyar neylvű részletek: Ralamb, 1930.
17 Babinoeí,  1937. XVI. 1. jegyzet.
18 RALAMB, 1963.
19 Diarium1 eüer/  Rese-Book/ InneháUande alt dél som márckvűrdigt/ förlupit dr pá dea/  

Constantinopolitunske Resan/ dá/Den stormáchtigeste Konung och Herre/ Herr Cári Guslaf/ Sweriges,
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A Diarium valószínűleg Rálamb az utazás folyamán vezetett naplója, é s  egész ponto
san annak utólagosan letisztázott változata. Egy rövid részlete magyar fordításban 
megjelent a Kincses Kolozsvár cimü kötetben.20

A beszámolókon kívül ismerjük még Rálambnak és követtársának, W ellingnek a 
királyhoz írt jelentéseit, és  fennmaradtak Svédország bécsi rezidenséhez, Schweder 
Dietrich Kleihéhez, illetve Sten Bielkéhez írott leveleik is (utóbbi akkoriban Drezdá
ban látta el a svéd udvar képviseletét és Rálamb jóbarátja volt).21 A küldöttség más 
résztvevői is hagytak ránk beszámolókat. A király kívánságára Rálamb titkára, Jónás 
Kiingen (később Klingstedt néven nemesítik) is írt egy összefoglalást arról, mi is tör
tént Konstantinápolyban,22 és Gotthard Welling követségi prédikátora, a stettini 
Conrad Jacob Hiltebrandt is hátrahagyta emlékiratát.23 Welling titkára, Johann Ulrich 
Wallich a konstantinápolyi utazásból visszatérve kiadta Religio turcica... című mun
káját, mely alapjában véve megegyezik Rálamb iszlámról adott beszámolójával, így 
egy mentalitástörténeti szempontú elemzésben fontos szerepet játszana, de 
diplomáciatör-téneti adatokat nem találunk benne.24

3. A konstantinápolyi küldetés háttere és céljai

Rálamb és W elling útjának céljáról többféle véleményt is találunk a szakirodalomban. 
Egyes kutatók azt állítják, hogy előbbi feladata az Oszmán Birodalom vazallusának

Giötes och Wándes Konung etc./ Sin Högtbetrodde Mán sedemer Kongi.e May:ttz Rád och/ 
Öfwerstátháüare I Stockholm/ Högwálborne Herr Báron/  Claes Rálamb/ Frijherre tilt Bystad H:e tül 
Lönna/ Bro Biőrckwik Beatclund och Tranős/  till/  Portám Ottomanicam/ Főr Extra Ordinarie 
Ambassadeur/  qfskickade/  Effter den SahLe Herrens egit Matwscript. Rálamb címzései közi némileg 
meglepő, hogy a királyi tanácsos is szerepel, hiszen a riksrád éppen 1680-ban, a királyi egyeduralom 
bevezetésekor kapta új nevét (kungltga rád -  királyi tanács), amikor Rálambnak le kellett mondania 
tagságáról, igy országtanácsos még volt, de királyi tanácsos már nem.

20 BÁLINT, 1987. II. 187-188. Claes Rálamb svéd követ utazása Kolozsváron át Konstantinápolyba 165 7- 
ben. (Ford. Makkay Lilla).

21 A királynak Írott levelek a RA Diplomatám Turcica 2. kötetében találhatók, Kleihéhez a RA Diplomatica 
■ Germanica vol. 283-ban, a Turcica vol. 95-ben és a Transsylvanica vol. 1-ben, Sten Bielkéhez szóló

levelei pedig az RA Bielkesamiingen E 2020-ban.
22 UUBN 439. föl. 140-153.
23 Hiltebrandt naplóját Franz Babinger adta ki (HILTEBRANDT, 1937). A magyarországi szakirodalomban 

többször esett már róla említés (lásd BABINGER, 1937. XIV.), sőt azóta a magyarországi és erdélyi 
részeket ismertette Bertha Kelemen (BERTHA, 1946. 47-54.); igaz, elsősorban a pozitívumokat emelve 
ki, mélyen hallgatva Hiltebrandt időnként kritikus hangvételéről, ráadásul nem foglalkozott az útleírás 
ukrajnai és török részével, pedig azok is bőven tartalmaznak magyar vonatkozású információkat. 
Kolozsvár leírása Hiltebrandt-tói is hozzáférhető magyar nyelven: Bálnint, 1987. Ii. 185 186. Conrad 
Jacob Hütebrandt stettini evangélikus lelkész a Rákóczihoz küldött svéd követség tagja Kolozsváron 
1656-ban. (Ford. Keiecsényi Gábor). Vogel Sándor említi, hogy Gotthard Wellingnek is fennmaradt 
útleírása (Kraus, 1994. 763.), de ennek sehol másutt nem találtam nyomát.

24 WALLICH, 1659. A hasonlóság oka, hogy mind a ketten egy lengyel renegát, bizonyos Wojciech 
Bobowski egyébként nem ismert munkáját használták forrásként (BRENDEMOKN, 1987. 15-18.)
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számító tatárok támogatásának megszerzése volt X. Károly Gusztáv számára.25 Mások 
szerint meg kellett akadályoznia, hogy' az oszmánok beleke-veredjenek a Lengyel- 
Litván Állam (Rzeczpospolita) területén folyó háborúkba, és segítenie kellett Erdély 
politikai törekvéseit.* 16 Hogy lássuk, m ién küldte X . Károly Gusztáv diplomatáit 
Konstantinápolyba, egy kicsit korábbról kell kezdenünk a beszámolót.

Az 1648-as év békét hozott a harmincéves háború résztvevői számára: a 
Münsterben és Osnabrückben megkötött békék után a Német-Római Császárság terü
letén elhallgattak a fegyverek (mig a francia-spanyol háború még 1659-ig eltartott). 
Ugyanebben az évben kezdődött egy másik háború, mely Kelet-Európának hozott 
tartós válságot. A kezdetet a zaporozsjei kozákok lázadása jelentette Ukrajnában a 
Rzeczpospolita ellen. A korábbi lázadásokkal ellentétben ez esetben a kozákok, akiket 
Bohdan Hmelnyickij hetman vezetett, hihetetlen sikereket értek el -  különösen, miután 
segítséget kaptak a krími tatároktól. A katonai eredményeket Hmelnyickij diplomáciai 
akciói egészítették ki, aki megkísérelte, hogy szövetségeseket szerezzen magának 
Oroszország, az Oszmán Birodalom, Svédország és Erdély köréből. Miután azzal 
fenyegetőzött, hogy oszmán vazallus lesz, Alekszej cár (1645-76) 1653-ban úgy dön
tött, hogy Ukrajnát pártfogásába veszi. Az ország következő év januárjában, 
Perejaszlavban hűséget esküdött neki.27 1654-ben megindult az orosz-kozák támadás a 
Rzeczpospolita ellen, mely nagy sikereket ért el, az év  végére Litvánia hatalmas terü
letei álltak orosz ellenőrzés alatt.

1654 változást hozott a svéd politikában is. Krisztina királynő lemondásával az or
szág új uralkodót kapott X, Károly Gusztáv személyében, aki trónra lépte után új keleti 
politikába kezdett. Míg a korábbi évtizedek svéd külpolitikája nyugaton a beavatkozást 
részesítette előnyben, addig Kelet-Európábán megpróbált minden konfliktust kerülni. 
Az orosz előrenyomulás azonban már Svédország balti provinciáit veszélyeztette és 
nem volt titok, hogy egy erős Oroszország nagy valószínűséggel megkísérli majd a 
sztolbovai béke (1617) rendelkezéseinek megsemmisítését, és újra kikötőkhöz akar 
jutni a Baltikumban. Svédországnak a Rzeczpospolitával is voltak vitás kérdései, és az 
újonnan megkoronázott király úgy döntött, hogy először a gyengébb ellenféllel szem
ben kezd háborút.28

23 Björkman, 1932 .-11 Sw isc ic k a , 1997. 300.
16 JARR1NG, 1986. 35. A Rzeczpospolita kifejezés használatát Gebei Sándor javasolta (GEBEI, 1988. 232- 

233.), mivel magyarul nincs megfelelő kifejezés a lengyel-litván közős állam leírására, szemben pl. az 
angol Comirtonweait/i-szel, illetve a svéd Samváldette\, amelyet újonnan vezetett be Peter Englund 
legutóbbi könyvében (ENGLUND, 2000.).

-7 A kozák-lengyel háborúkat részletesen ismerteti Ke n tr sc h y n sk y j, 1964; Ken tr sc h y n sk y j, 1965; 
Gebei. 1996. A Perejaszlavról szóló vitáról a történetírásban lásd GEBEI, 1985; B asarab , 1982 és 
SYSYN, 1998. Az ukrajnai hely- és személynevekben a nemzetközi szakirodalom példáját követve az 
ukrán névváltozatot használom, szemben a Gebei Sándor által preferált orosszal (Bogdán helyett 
Bohdan, Perejaszlavl helyett Perejaszlav).
Bohdan Kentrschynskyj tézise szerint (Kentrschynskyj, 1956) X, Károly Gusztáv eredetileg 
Oroszországgal szemben akart háborút a Rzeczpospolita szövetségében és ebben csak a lengyel király, 
János Kázmér makacs ellenállása akadályozta meg, így a lengyel háború mellett kellett döntenie. Az
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Az 1655-ben kezdődő svéd-lengyel háború első éve nagy sikereket hozott X. Kár
oly Gusztáv számára. Varsó, majd Krakkó átadása után János Kázmémak (1648-68) el 
kellett hagynia az országot és csaknem az egész lengyel-litván nemesség hűséget 
esküdött a svéd királynak. X. Károly Gusztávnak azonban nem sikerült királlyá vá- 
laszttatnia magát, és 1656-ra a helyzet sokkal nehezebbé vált számára. Császári közve
títéssel a Rzeczpospolita fegyverszünetet kötött a cárral Wilnóban, és ugyanebben az 
évben az oroszok újabb háborúim kezdtek: megtámadták Rigát, a svéd balti tartomá
nyok legnagyobb városát. Hiába arattak ragyogó győzelmet X. Károly Gusztáv csapa
tai a Varsó melletti háromnapos ütközetben, a lengyel-litván nemesség egyre nagyobb 
számban fordult el tőle. A svéd király egyetlen szövetségese, Brandenburg megbízha
tatlannak mutatkozott, így X. Károly Gusztáv kénytelen volt új szövetségesek után 
nézni. A cárban csalódott kozákok és a kis erdélyi fejedelemség kézenfekvő tehetőség
nek tűntek.* 29

13. Rákóczi György fejedelemnek semmi kifogása nem volt a szövetség ellen. Az 
apjától, 1. Rákóczi Györgytől örökölt ország gazdagabb volt, mint valaha. Miután 
biztosította dinasztiája kormányzását Erdélyben (fiát, Ferencet 1652-ben választották 
fejedelemmé, mikor apja kis híján a pestisjárvány áldozatául esett), meglehetősen 
sikeres külpolitikát folytatott. Biztosította Erdély főségét a két román fejedelemség, 
Moldva és Havasalföld felett, és 1655-ig elkerülte a Rzeczpospolitában dúló háborúba 
való beavatkozást. Bár mindkét oldal folyamatosan próbálkozott megnyerésével, taná
csosaival együtt még nem találta érettnek a helyzetet. Megpróbálta azonban fenntartani 
a reményt a Rzeczpospolitában, illetve a kozákokban, hogy egyszer majd erdélyi segít
ségben részesülnek. A svédek beavatkozása új helyzetet teremtett, és TI. Rákóczi 
György szorosabb együttműködést ajánlott X. Károly Gusztávnak, aki ezt egyelőre 
elhárította. De amikor a svéd király követei 1656-ban megérkeztek Gyulafehérvárra, a 
fejedelem úgy érezte, eljött az idő a beavatkozásra.30

A svéd ajánlat ugyanis tartalmazta az erdélyi fejedelmek egyik nagy tervét (melyet 
csak Báthori Istvánnak sikerült valóra váltani): a lengyel királyi címet. ü . Rákóczi 
György apja, 1. Rákóczi György már megpróbálkozott azzal, hogy a disszidensek (a 
Rzeczpospolita protestáns kisebbsége) segítségével lengyel királlyá választassa magát 
1648-ban. Nem sokkal a királyválasztás előtt azonban meghalt, és kisebbik fiát, Zsig- 
inondot már hiába jelölték, a Rákócziak pártja feloszlott anélkül, hogy a fejedelmi 
család neve a hivatalos jelöltek között elhangzott volna.31 n. Rákóczi György a továb
biakban többször kapott olyan ajánlatot, mely a királyi címet tartalmazta, de sem a 
kozákoké, sem a lengyeleké (utóbbi olyan kitételeket is tartalmazott, melyek azt telje

elképzelést több kutató is kétségbe vonta, legutóbb Míchael Róbert* (Roberts. 1991; a kérdés 
historiográfiájával).

29 WlTTROCK, 1920. 4-34. A svéd-lengyel háborúról Gebei Sándor is beszámol (GEBEL, 1996. 98-234.).
3B II. Rákóczi György csatlakozásáról a svédekhez legújabban lásd: Gebei 19%. 155-192.; Gebei, 2000.

820-835. Svéd oldalról utoljára Cári Wibling vizsgálta a kérdést: Wiblino, 1891. 8-36.
31 Lásd Lukinich, 1913; Gebei, 1996. 13-35.
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sen értelmetlenné tették) nem volt annyira vonzó, mint az, melyet Erdély korábbi 
szövetségese, Svédország nyújtott,

Mivel azonban Erdély nem szuverén ország volt, hanem az Oszmán Birodalom va
zallusa, elvileg a szultánnak jóvá kellett hagynia a fejedelem minden külpolitikai lépé
sét, de a háborúba vonulást mindenképpen, Az 1650-es évek Oszmán Birodalma azon
ban hatalmas válsággal küszködött, IV. Mehmed szultán (1648-87) kiskorú volt, 1648 
és 1656 között pedig nem kevesebb, mint tizenöt alkalommal változott meg a nagyve- 
zír szem élye”  Ez tette lehetővé, hogy Rákóczi fejében megfoganjon a terv: először 
megtámadja a Rzeczpospolitát, és csak azután kéri a Porta jóváhagyását. A tötök 
fortuncefilius, a szerencse gyermeke -  hangzott az erdélyi körökben jól ismert mondás: 
ha a fejedelem sikeres a háborúkban, megkapja az oszmánok támogatását is. Rákóczi 
mégsem csak jövendő lengyelországi katonai és politikai sikereire hagyatkozott, ha
nem megpróbált diplomáciai támogatást is találni a Porta megnyeréséhez. Ezért kérte 
többször is a svéd királytól, hogy az küldjön valakit Konstantinápolyba.32 33

X. Károly Gusztáv késznek is mutatkozott erre. Más oka is volt, hogy az oszmá
nokkal tárgyaljon: vazallusaik egyike, a krimi tatárok ellenségesen viselkedtek a své
dekkel szemben és nyíltan támogatták a Rzeczpospolitát, mióta Ukrajna Moszkvához 
csatlakozott. A Wincenty AJeksander Korwin G^siewski seregéhez csatlakozó tatár 
csapatok nagy károkat okoztak a brandenburgi határvidéken.34 A helyzet tehát kedve
zőnek tűnt arra is, hogy a tatárkérdésről is folytassanak oszm án-svéd tárgyalásokat. 
Protokolláris szempontból sem lehetett semmiféle kifogás a követség ellen, 1656 janu- 
áijában ugyanis X . Károly Gusztáv fogadhatta Musztafa agát, az Oszmán Birodalom 
képviselőjét. Öt a szultán eredetileg János Kázmérhoz küldte, ám mivel a lengyel 
király elhagyta az országot, levelét végül a svéd király kapta meg.35 Musztafa agának 
egész júniusig várnia kellett búcsúaudienciájára és hazafelé a lengyelek fogságba 
ejtették (igaz, meglehetősen gyorsan el is engedték, nehogy az Oszmán Birodalmat 
magukra haragítsák).36 Musztafa aga követségére adott válaszként presztízsveszteség 
nélkül lehetett valakit Konstantinápolyba küldeni.

32 Ág o sto n  -  Obo rn i, 2000.192.
33 Lásd Rálamb instrukciójának (Frauenburg, 1656. szept. 23. [okt, 2.]) bevezetését: RA Riksregistraturet 

(a továbbiakban: RR). Korábban, 1656-ban Sebesi Ferenc és Jakabfalvi Miklós követsége is kérte, hogy 
X. Károly Gusztáv küldjön követet Konstantinápolyba: PUFENDORF, 1913-1915. 216. (III. §63.).

M WiTTROCK, 1922. 89 108.
35 WIBLING, 1891. 14.; B jo rk m a n , 1932. 11. 5. jegyzet; STADE, 1967. 120-121. A lengyel oldal 

interpretációja szerint a svéd király erőszakkal feltartóztatta Musztafa agát és kiszedte belőle küldetése 
célját -  ahogy a Portára küldött császári követ tudósította uralkodóját (VELTZÉ, 1990. 98-99.). Ennek 
valószínűségét Csökkenti, hogy a svéd király szívélyes válaszlevelet irt a szultánnak, amit ilyen 
erőszakos cselekedetek után aligha tett volna meg.

M X. Károly Gusztáv levele a szultánhoz Musztafa aga távoztakor (Marienburg, 1656. jűn. 16.) kiadva TT, 
1893, 685-686., eredetije két másik levéllel a muftihoz és a nagyvezírhez (azonos dátummal) 
megtalálható a RA RR-ben. A követ hazaútjáról lásd Schweder Diedrich Kleihe levelét X. Károly 
Gusztávnak (Becs, 1656. szept. 17/27.) és mellékletét, Mednyánszky Jónás levelét Kleihébez (Beckó, 
1656. szept. 22.), mindkettő RA Diplomatára Germanica vol. 282.
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A király Claes Rálambot választotta a feladatra. 1656. június 9-én írt neki, és fel
szólította, hogy menjen a főhadiszállásra.37 A követ október 3-án kapta meg instrukci
óját és ajánlóleveleit.38 Nem indult viszont azonnal útnak, mivel utazásával kapcsolat
ban több probléma is felmerült. Nem  kapott ugyanis útlevelet a császártól, hogy annak 
földjein utazhasson keresztül, így keresnie kellett egy biztonságos utat és ebben a 
kérdésben kikérte királya véleményét.39 Bár a követendő útvonalat kíválaszották, 
Rálamb még mindig Pomerániában maradt, mivel a királytól csak a megígért utazási 
költségek felét kapta meg. Február 23-án X. Károly Gusztáv egy dühödt hangú levél
ben királyi kegyeinek elvesztésével fenyegette meg Rálambot, ha továbbra sem indul 
útnak,40 ami hatott: a követ március 4-én elhagyta Stettint,41 42

A küldetés céljáról Rálamb instrukciója világosít fel,43 három fö feladatot jelölve 
ki: az oszmán vezetés informálása a lengyelországi háborúról és a svédek céljairól; az 
oszmánok felvilágosítása a svéd szövetség előnyeiről, valamint ,jó  korrespondencia” 
megindítása a két hatalom között. Utóbbi alatt azt értették, hogy a tatároknak meg kell 
szüntetniük a svédekkel szembeni háborúskodást és Oroszország ellen kellene támad
niuk; az oszmánoknak közre kell működni abban, hogy a kozákok (Svédország poten
ciális szövetségesei) szabad államban maradhassanak (vagyis egy olyanban, mely sem  
a Rzeczpospolitának, sem Moszkvának nincs alárendelve); végül a Portának engedé
lyeznie kell, hogy Erdély megtarthassa svédekkel kötött szövetségét. Az oszmánok 
számára a barátság hasznát a Svédország és a Birodalom közös ellenségei (a 
„muszkoviták” és a „pápisták”) elleni sikerek jelentenék -  olyan érv ez, melyet Rálamb 
is átvesz majd a nagvvezímek beadott levelébe.43 X. Károly Gusztáv tervei között nem 
szerepelt, hogy szövetséget kössön az Oszmán Birodalommal, figyelmeztette is 
Rálambot, hogy ha mindhárom kérdésben sikert ér el és az oszmánok írásban is szövet
séget akarnának kötni, azt mindenképp halassza a későbbi követségek idejére44

Áprilisban egyesültek a svéd és erdélyi hadak Lengyelországban.45 X. Károly 
Gusztáv eddig az időpontig egyetlen levelet sem kapott Rálambtól, nem lehetett hát

37 X. Károly Gusztáv levele Rálambnak (Tlioni, 1656. máj. 28. (jún. 9.]) RA RR.
38 X. Károly Gusztáv levelei a velencei dézsának, a muftinak, a nagyvezímek és Rákóczinak; Rálamb 

instrukciója és útlevele (Frauenburg, 1656. szept. 23. [okt. 3.]) RA RR.
39 X. Károly Gusztáv december 15-én [juliártus naptár szerint dec. 5.] azt irta, hogy Rálambnak Velencén 

keresztül kellene mennie, míg február 6-ác [juliánus: jan, 27 ] úgy vélte, jobb lenne Magyarországon 
keresztül inkognitóban utazni, ahogyan azt Rákóczi magyarországi birtokainak intézője, Mednyánszky 
Jónás ajánlotta. Mindkét levél a RA RR-ben található.

40 X. Károly Gusztáv levele Rálambnak (Marienburg, 1656. febr. 13.(23.]) RA RR.
41 RÁLAMB, 1963.36.
42 Frauenburg, 1656. szeptember 23. [október 2.] RA RR, egy másolata megtalálható: RA Diplomatica 

Turcica vol. 95.
43 RA Diplomatica Turcica vol. 3. nr. 3.
44 X. Károly Gusztáv levele Rálambnak (Marienburg, 1656. nov. 28. [dec. 8.]) RA RR.
43 X. Károly Gusztáv és H. Rákóczi György közös háborújáról lásd GEBEI, 1992; Gebei, 1996. 193-255. 

Svéd oldalról lásd WIBLINO, 1891. 38-59.; ENQLUND, 2000. 453-488. A hadieseményeket legjobban a 
lengyel Jan Wimmer tanulmánya foglalja össze: WlMMER, 1973. 374-385.
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biztos abban, hogy a követség már úton van, viszont demonstrálnia kellett jóindulatát 
szövetségesének. Ezért egy újabb emberét indította útnak Konstantinápoly felé. Ebben 
az esetben a választás Gotthard Wellingre esett. Ő is ugyanazt az instrukciót kapta, 
mint Rálamb, vagyis X . Károly Gusztáv -  meglehetősen szokatlan módon -  nem je
lölte ki, hogy ha mindkét követ megérkezik, melyikőjük lesz a másik alárendeltje. 
Követét felhatalmazással is ellátta, hogy az Oszmán Birodalommal szövetséget kössön, 
azzal a kitétellel, hogy a követ csak akkor mutathatja be ezt az írást, ha az oszmánok 
kifejezetten ilyen kívánságukkal állnának elő.44 * 46

4. Rálamb és Welling Konstantinápolyban

Rálamb, mint említettük 1657. március 4-én indult útnak Stettinből, miután intézkedett 
családja biztonságba helyezéséről. Annak ellenére, hogy III. Ferdinánd császártól 
(1637-57) nem kapott útlevelet, hosszas fontolgatás után mégis a Német-Római Biro
dalmon, Szász-, Cseh- és Morvaországon, majd Ausztrián keresztül vezető utat vá
lasztotta. Bár inkognitóban utazott, Drezdában és Becsben is megtalálta a módját, hogy 
a svéd rezidenssel szót váltson. A bécsi rezidens, Schweder Díetrieh Kleihe már régóta 
kapcsolatban állt Mednyánszky Jónással, így Rálamb is kitérőt tett Lednicrónára és 
Rákóczi magyarországi megbízottja el is igazította további útjával kapcsolatban.47 
Kilétét először akkor fedhette fel nyilvánosan, mikor elérte Rákóczi kelet
magyarországi birtokait, bár a fejedelem és Rákóczi László közös birtokán, Sároson 
még mindig bujkálni kényszerült az éppen otthon tartózkodó és lengyel fourakat foga
dó magyar arisztokrata elől.48

Sárospatakot elhagyva útja sokkal egyszerűbbé váh, nem kellett rejtőzködnie, min
denhol nyilvánosan fogadták a fejedelem megbízottai. Kolozsvárott a két fejedelem
asszony (Lorántffy Zsuzsanna és Báthori Zsófia) és II. Rákóczi György már fejede
lemmé választott fia, Ferenc audienciáin vett részt.49 A Portán követendő stratégiát 
részletesen megvitatta Barcsai Ákos Iocumtenensszel, akinek javaslatára Rálamb úgy

44 X. Károly Gusztáv instrukciója Wéllingnek (Zawichost, 1657. ápr. 7. [17.]) RA RR és másolata: UUB N
439. A felhatalmazás ugyanazon év április 14-én [április 24,] kelt (RA RR, eredetije: RA
Oríginaltraktater med frámmande makter Turkiet nr. 1.).

47 RÁLAMB, 1963. 52-53., Rálam b levele Sten Bielkéhez (Lednicróna, 1657. márc. 24. [ápr, 3.]) RA 
Bíelkesamimgcn E 2020. Mednyánszky és Kleihe kapcsolatáról He c k en a st , 1983.209-210.

48 RÁLAM&, 1963. 57. Rákóczi László nem valószínű, hogy nagy veszélyt jelentett volna önmagában, 
hiszen nem egészen egy héttel előtte (1657. ápr. 2.) fogadta Gnstav Liiliecronát, aki X. Károly Gusztáv 
képviseletében a kozákokhoz tartott (RÁKÓCZI, 1990. 283.), de ez esetben Genibecki krakkói püspököt 
látta vendégül vacsorán (Uo. 284.), így Rálambnak valóban lehetett félnivalója.
A fejedelem maga már januárban bevonult seregével Lengyelországba, ezért Rálamb vele nem 
találkozhatott, ellentétben azzal, amit Tűre J. Ame (Arne, 1927. 37.) és Elzbieta Swi$cicka (SwifcCiCKA, 
1997. 300.) állítanak. A fejedelem fia, I. Rákóczi Ferenc még csak tizenkét éves volt, ezért meglepő, 
amit Áruénál és Jarringnál olvashatunk (ARNE, 1952. 69.; JARRING, 1986. 34 ), hogy Rálamb szerint ó 
volt a legkiválóbb magyar azok közül, akikkel csak találkozott. Rálamb eredetileg Rákóczi 
helytartójáról, Barcsai Ákosról állította ezt (RÁLAMB, 1679. 17.).
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döntött, hogy együtt utazik Thordai Ferenccel, akit Rákóczi Lengyelországban portai 
fökövetének nevezett ki és épp ekkor érkezett Erdélybe. Úgy vélték, hogy Thordai, aki 
jó helyismerettel rendelkezik, hisz korábban erdélyi rezidens volt a Portán, segítségére 
lehet a svéd követnek.50

Rálamb Törcsvámál lépte át az Erdély és Havasalföld közt húzódó határt, és május 
5-re érkezett Constantin $erban fejedelem (1654-58) székhelyére, Tárgovi§tébe Rá
kóczi szövetségese, a fejedelem szívélyesen fogadta, pompás ebédet rendezett a tiszte
letére és kérte, hogy az ő érdekeit is képviselje a Portán a svéd követ.51 52 * Török földre 
Szili Szíriában lépett, ahol a pasa szintén fogadta, bár ez az audiencia már sokkal kevés
bé volt szívélyes, mint a havasalföldi. Rálamb azonban sikeresen megvédte a svéd 
állam presztízsét azzal, hogy elérte, ne kelljen fegyverét letennie, mielőtt belép a pasa 
fogadótermébe. Beszámolója szerint jól választotta meg a követendő stratégiát, mert a 
pasa eleinte tanúsított lekezelő magatartása a későbbiekben egészen szívélyessé válto
zott, és -  mint azt a királyhoz írott levél ki is emeli -  megadta a követnek a svéd ural
kodó képviselőjét megillető tiszteletet.5*

Továbbutazván Rálamb végül május 22-én érkezett meg Büjük Csekmedzsébe, 
ahol először találkozott Erdély portai rezidensével, Tisza Istvánnal, illetve Harsányi 
Nagy Jakab török deákkal. Thordai másnap tartotta portai bevonulását, és 24-én 
Rálamb is követte az erdélyiek és huszonnégy csaus kíséretében (mely tízzel több volt 
annál, amit az erdélyi főkövet kapott).51

A helyzet, ami Rálambot a Portán fogadta, legkevésbé sem volt kedvező a svédek
re és szövetségeseikre nézve. Két beszámolót is ismerünk arról, miképp fogadta a Porta 
Rákóczi seregének elindulását. Szalárdi szerint a nagyvezír január 24-én magához 
hívatta az erdélyi rezidenst és íratott Rákóczinak, hogy maradjon békén országában.54 
Levinus Warner holland rezidens is azt jelentette, hogy Köprülü Mehmed összehivatta 
Erdély, Havasalföld, Moldva és a kozákok portai rezidenseit. Bár azok biztosították 
Köprülü Mehmedet, hogy a lengyelországi háború semmiféle veszélyt nem jelent az 
Oszmán Birodalom érdekeire nézve, a nagyvezír mégis szigorúan megparancsolta a 
hadakozás befejezését, ellenkező esetben országaik könnyen megtapasztalhatják a 
szultán tüzzel-vassal járó haragját -  mondta. íratott a szilisztriai, budai és temesvári

50 Kiingen beszámolója (UUB N 439.) föl. 141v. Thordai 1653-54-ben volt portai rezidens (BÍRÓ. 1921. 
127.)

31 RÁLAMB, 1963. 83-87; Klingen beszámolója (UUB N 439.) föl. 142r-v.
52 RÁLAMB, 1963. 88-90,; Rálamb jelentése X. Károly Gusztávnak (Szilisztria, 1657 máj. 1. [11.]) RA 

Diplomatica Turcica vol. 2. számozatlan lapon a föl. 8 és 9 között; Rálamb levele Sten Bielkének 
(azonos dátummal) RA Bielke&amlingen E 2020.

í3 R á la m b , 1963. 98.; az erdélyi fSkövet bevonulásához kirendelt csausok számáról lásd Thordai Ferenc 
levelét Barcsai Ákoshoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 4.) MÓL E 190 37. dob. 9131. sz., kiadva EÉKH 
H. 362. Bőjük Csektnedzse, mely ma Konstantinápoly része, akkoriban az utolsó állomás volt az oszmán 
főváros előtt

M SZALÁRDI, 1980.355.
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pasáknak is és a tatároknak is engedélyt adott, hogy fellépjenek Erdély ellen.55 Febru
árban valóban érkezett egy csaus Havasalföldre, majd Erdélybe, aki által Köprülü 
Mehmed megkésve utasította Rákóczit, hogy maradjon az országban.56

Ráadásul az erdélyi rezidensek még április végén is hiába várták, hogy uruktól fö- 
követ érkezzen a Portára és beszámoljon a fejedelem szándékairól.57 (Érkezett ugyan 
Török János, de ö -  Georg Kraus beszámolójával szemben, aki szerint Rákóczi küldte 
Przemyélből -  csak Gyulay Ferenc váradi kapitány küldötte volt a budai pasához, akit 
az továbbküldött Konstantinápolyba. Innen küldte Köprülü Mehmed a fejedelem után, 
szigorú hangú levéllel.58) Erdélyben is terjengtek olyan hírek, hogy a nagyvezír nem is 
Velence ellen készülődik, hanem seregeit a fejedelemség ellen gyűjti, esetleg Lengye
lországban akarja megtámadni Rákóczit és a segítségnyújtás ürügyén megszállt terüle
teket később megtartani.59 60

Ugyanakkor voltak olyan jelék is, melyek kevésbé tüntették fel fenyegetőnek a 
helyzetet. FV. Mehmed szultán május elején Rákóczinak küldött levele elmarasztalja a 
fejedelmet, hogy nem maradt meg országában, és megkérdezése nélkül sereggel ment 
az Oszmán Birodalommal baráti viszonyban állő lengyelekhez. Azonban a padisah 
nem parancsolta meg egyértelműen, hogy Rákóczi forduljon vissza, hanem kiküldött 
egy agát, hogy vizsgálja meg a fejedelem állításait, vajon a lengyelek valóban uralko
dójuknak akaiják-e.É0 A határ menti oszmán pasák azonban nem sok jót írtak tavasszal 
a nagyvezímek Rákócziról: többször is jelezték, hogy lengyel és német hadak szoron
gatják (ami nem volt igaz), és azt is, hogy a lengyelek nem támogatják (ami viszont 
helytálló megállapításnak bizonyult).61 A  rezidensek nagyon várták már, hogy fökövet 
érkezzen a fejedelemtől.

35 Warner jelentése (Konstantinápoly, 1657. febr. 20.) Warner, 1883. 34. Evlija Cselebi szerint 1656-57 
fordulóján Mclek Ahmed szilisztriai pasa kapott egy levelet, melyben a nagyvezir Lengyelországba, 
Rákóczi elleni hadbavonulásra szólította és ennek a pasa engedelmeskedett is (Kolodzlejczyk, 1999. 
269-270.) A történet nem tűnik hitelesnek, hiszen az erdélyi levelezésben sehol nem találjuk nyomát, 
pedig élénken szemmel tartották a határ menti pasák viselkedését. Melek Ahmeddel Rilamb és Welling 
is találkozott, ami azt jelentené, hogy a télen indult hadjárat után már májusra haza is tért Szil Isztriába, 
ráadásul dolgavégezetlenül.

56 Constantái íjerban levele Barcsai Ákosnak (Tárgovi^te, 1657. febr. 6.) EÉKH n. 370., illetve Barcsai 
Ákos levele Lorántffy Zsuzsannának (Gyulafehérvár, 1657. febr. 14.) EÉKH II. 378.

57 Tisza István és Harsányt Jakab jelentése Barcsainak (Konstantinápoly, 1657. ápr. 30.) MÓL E 190 37. 
dob. 9124. sz., kiadva EÉKH II. 359

38 KRAUS, 1994. 258., átveszi GEBEI, 1992. 44. Az előző jegyzetben idézett levél fényében Szalárdi 
verziója tűnik hitelesnek: SZALÁRDI, 1980. 355-356.

"9 RAlamb, 1963. 74. (Barcsai szerint a Porta igaziból a Rzeczpospolitával törődik), 86. jegyzet a 76. 
oldalon (Kiingen naplójának bejegyzése szerint Thordai azt mondta, Köprülü Mehmed Erdélybe készül 
hadával); Rilamb levele Sten Bíelkéhez (Gyulafehérvár, 1657. ápr. 14/24.) RA Bielkesamlingen E 2020; 
Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz (Gyulafehérvár, 1657. ápr. 15. [25.]) RA Brpiomatica Turcica vol. 
2. föl. 7v-8r.

60 IV. Mehmed levele Rákóczihoz (Konstantinápoly, 1067. Sábán hava [1657. május eleje]) KARÁCSON, 
1914. 225-226.

61 Tisza István levele Barcsaihoz (Konstantinápoly, 1657. máj. 18.) MÓL E 190 37. dob. 9117. sz., kiadva 
EÉKH H  361.
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Rálamb, a helyzetre vonatkozó információk birtokában, jó előre felkészült a go
romba fogadtatásra, de meglepetés érte. A nagyvezímél május 17-e délelőttjén kapott 
audienciát, és Köprülü Mehmed várakozása ellenére szívélyesen társalgód vele. 
Rálamb elővezette mindazon érveket, melyek instrukciójában szerepelték, és amelye
ket előtte Erdélyben megvitatott Lorántffy Zsuzsannával és Barcsaival is. A pápa 
mellett elsősorban az orosz cár részéről fenyegető veszélyre hívta fel a nagyvezír fi
gyelmét: ha a svéd-erdélyi szövetség nem jött volna létre, a cár biztosan hódoltatta 
volna a teljes Rzeczpospolitát, és aligha állt volna meg annak határánál. Ugyanis az 
Oszmán Birodalom számos alattvalója van vele egy valláson, akiket maguk mellé 
állíthatna, így a szultán hatalmára nézve nagy veszélyt jelentene. Távozáskor a svéd 
követ arany kaftánt kapott és a nagyvezir megígérte, hogy minél előbb kézhez veheti a 
válaszlevelet,62 63 Délután Thordai Ferenc is megjelent Köpriilü Mehmed előtt. Öt már 
sokkal kevésbé fogadták szívélyesen, a nagyvezír számon kérte Rákóczi hűségét és 
elítélően nyilatkozott a lengyelországi hadjáratról, de végül az erdélyi főkövet sem 
távozhatott kaftán nélkül.”

A nagyvezír hangulatának megváltozásában talán szerepet játszott, hogy meghall
gatta Rákóczi ajánlatát, miszerint lengyelországi trónralépése után 40.000 tallért fizet
ne évente, három évet pedig előre.64 Talán az is szerepet játszott, hogy Thordai adott 
neki kétezer teliért és még kétezret Ígért, ha segít. Erről a megvesztegetésről azonban 
Thordainak és Klingennek is az volt a véleménye, hogy nem sokat ért, a nagyvezír 
eltette ugyan a pénzt, de nem határozott egyértelműen.65 * Sokkal nagyobb szerepet

62 A nagyvezíri audienciáról: RÁLAMB, 1963. 100-103.; Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz 
(Konstantinápoly, 1657. május 22, [június 2.]) RA Díplomatica Turcica vol. 2. 13r-15v. Bár Rálamb 
írásban adta be követségének leírásit, nehogy az ellenséges követek tudomást szerezhessenek róla, 
Simon Reniger császári rezidens mégis elég részletesen referálhatott róla uralkodójának: Hurm u za k l , 
1884. 233-234., Ve l tzé , 1990.100-102.

63 Thordai fogadásáról beszámol Barcsaihoz írott levelében (Konstantinápoly, 1657. jún. 4.) EÉKHII, 362— 
363., illetve -  hasonlóképp -  Rá l a m b , 1963. 103. Gebei Sándor említi Thordai egy jelentését, melyben 
1657. július 7-én azt állítja, nem lát semmi fenyegető veszélyt Konstantinápolyban. A nyilvánvalóan 
téves helyzetmegítélés oka Gebei szerint az, hogy Thordai „hozzászokott az erdélyi diplomácia működési 
hagyományaihoz. Konkrétan: az erdélyi fejedelem politizálásához illeszkedő, annak dicséretét és 
realizálásál hangoztató jelentésekre volt szükség Gyulafehérvárott." (GEBEI, 1996. 221.) A jelentés 
azonban (TMÁO III, 441-442.) a forráskiadványban csak tévedésből sorolódott 1657-hez, tartalmából 
egyértelmű, hogy 1654-ben (Thordai kapitihasága idején) íródott, így a belőle levont következtetések 
némileg igazságtalanok a lekövette! szemben, aki éppenséggel gondos „vigyázásra" inti Barcsait fentebb 
idézett levelében.

64 Kiingen is említi, hogy Thordainak titokban pénzt kellett ajánlania (UUB N 439. 141 v). Az összeget 
Reniger tudósításából ismerjük: HURMUZAK1,1884. 234. Gebei Sándor szerint Rálamb is felajánlotta ezt 
az összeget Rákóczi nevében (GEBEI, 1992. 52.; GEBEI, 1996. 219.), de ez nagyon valószínűtlen, mivel 
Rálamb csak később tudta meg, hogy Rákóczi hajlandó lenne a Portának fizetni a lengyel koronáért: 
Rálamb levele X. Károly Gusztávnak (Konstantinápoly, 1657. aug. 5. [15.]) RA Díplomatica Turcica 
vol. 2, föl. 43r.

65 Thordai Ferenc jelentése Rákóczi Györgynek (Konstantinápoly, 1657. jún. 23.) MÓL E 190 37. dob.
9143, sz., kiadva MHHD XXXII. 530.; KI ingen jelentése (U1JB N 439.) föl. 145v. az összeget csak 
utóbbi említi.
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tulajdoníthatunk viszont annak, hogy az 1644 óta folyó oszm án-velencei háború fejle
ményei következtében ebben az évben krízishelyzetet alakult ki Konstantinápolyban, A 
Köztársaság hajóhada, meiy előző évben elfoglalta Lemnosz és Tenedosz szigetét, 
Lazare Mocegino vezetésével szinte elvágta a Földközi-tengertől az oszmán fővárost.46 
(Nem véletlen, hogy Rálamb az audiencián megemlítette: a cár követet küldött Velen
cébe,67) Az árak a blokád hatására az egekbe szöktek, és kiújult a 17. században folya
matosan problémát jelentő ellenségeskedés az oszmán hadsereg két legfőbb fegyver
neme, a szpáhik és a janicsárok közt.68 A nagyvezír számára tehát sürgetőbb feladatok 
adódtak, mint hogy Erdély és a svéd király ügyével foglalkozzon, Rálambot biztatta, 
hogy nemsokára megkapja a szultán kedvező válaszát, ám az ügyben gyakorlatilag 
nem tett semmit. „A nagyvezír mindent jó l fogadott és reménykeltőén nyilatkozott, de 
olyan kétszínűén és udvariasságokkal olyannyira elkendőzve, hogy abból semmi bizto
san nem tudhattunk meg" -  emlékezik vissza Kiingen 69

A szultánnál ennek ellenére lezajlott az audiencia, mely azonban csak szimbolikus 
jelentőségű volt. Köpnilü Mehmed nem is hagyta, hogy Rálamb -  üdvözlőbeszéde 
megtartása után -  küldetésének céljait is ismertesse IV. Mehmeddel.70 Nem sokkal 
később, június 2-án Rálamb ismét audienciát kért és kapott a nagyvezímél. Egyéb 
ügyek mellett szóba hozta a hírt, hogy a IV, Mehmed Giráj tatár kán (1654-1666) 
levelet küldött Konstanti-nápolvba, melyben jelentette, hogy csapatai készen állnak, és 
a Porta akaratát kérdezte, vajon Lengyelország vagy Erdély felé induljon. Rálamb ezek 
helyett egy harmadik irányt, Moszkvát javasolta, Köprülü Mehmed pedig meg is ígér
te, hogy amennyiben a kánnak nincs a cárral szövetsége, akkor fel is szólítja majd az 
oroszok elleni támadásra. A nagyvezír érveit, miszerint a lengyelekkel hosszú ideje van 
baráti kapcsolata a Portának, Rálamb megpróbálta leszerelni a korábbi svéd-oszm án  
érintkezések felemlegetésével,71 amikor pedig Köprülü Mehmed szemére vetette, hogy 
Rákóczi a Portával való konzultáció nélkül indult útjára, arra hivatkozott, hogy a pro
testáns ügy nem tűrt halasztást.72

“  ElCKHOFF, 1970. 138-149.; SETTON, 1991. 172-189.
61 rálamb, 1963.102.
68 A drágaságról: Tisza István levele Barcsaihoz (Konstantinápoly, 1657. máj. 18.) EÉKH II. 362.; Thordai 

Ferenc levele Barcsaihoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 4.) EÉKH II. 363. A janicsár-szpáhi ellentétről: 
Rálamb levele Sten Bielkéhez (Konstantinápoly, 1657, máj. 23. [jún. 2.]) RA Biclkcsamlmgen E 2020.

s0 .. Viziren togh alt wál op gaf godh förtrőstningh doch sá dubieur ach medh complimenter főrmörckat art 
mán inthet kunde nágofwist therpá byggia. ” KJ ingen jelentése (UUB N 439.) föl, 143v.

ia Rálamb, 1963, 104-108.
1 Paul Strassburg 1631 -32-ben járt Konstantinápolyban II. Gusztáv Adolf (1611-32) képviseletében 

(Szilá o y i, 1883), de a későbbiekben csak nemhivatalos küldöttségről tudunk, Jacob Rebenstockcról 
1643 decemberében: Jacob Rebenstock levele Lenn art Torstenssonhoz (Konstantinápoly, 1643. dec. 
14/24.) RA Dtplomatica Turcica bihang Transsylvanica vd. 1. nr. 143, illetve Johann Adler Salvii 
saraidig E 5277 nr. 19. (kiadása TT 1892. 605-606.).

2 R á la m b , 1963. 109-110.; Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. máj. 22.) RA 
Diplomalica Turcica vol, 2. föl. 14r-v.
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Rálamb teljesen biztos volt benne, hogy nemsokára megkapja az oszmán uralkodó 
válaszát és házabocsátják királyához. Annál is inkább, hiszen a császári tolmács, a 
portai ügyekben már ekkor is nagyon tájékozott Nikusziosz Panagiotész (török nevén 
Panayoti) is ezzel biztatta.73 Hogy mégsem így történt, arra az idő múlásával többféle 
indokot is talált. Június 6-án arról számolt be, hogy a tatároktól jött egy levél, amely 
mindenféle hazugságokat tartalmaz (mint a kapitiha jelentéséből megtudhatjuk, Rákóc
zi vereségéről számolt be -  egyelőre valóban légből kapva), és ez fogta vissza ügyét.74 
Egyébiránt is volt egy olyan érzésük a svédeknek, hogy a Portán a tatároknak nagy 
hitelük van, míg a nagyvezír a velencei ügyekkel van elfoglalva, hagyja, hogy a 
Rzeczpospolitával és Erdéllyel kapcsolatos ügyeket a kán intézze saját belátása sze
rint.75

Köpnilü Mehmed június 7-én személyesen hadba szállt. Ez mindazonáltal nem tűnt 
nagy problémának, hiszen az ügyeket Konstantinápolyban átvevő kajmakám, egy 
itáliai renegát, Frenk Ahmed pasa továbbra is azt ígérte Rálambmk, hogy mihamarabb 
elindulhat, mindhárom (tatár, erdélyi és kozák) ügyében kedvező válasszal. Éppen csak 
arra kérte, hogy W elling megérkezését (aki akkorra már Burgasznál járt) várják meg, 
hogy a Porta lássa, van-e valami új mondanivalója a svéd királynak (Rálamb megbí
zólevele, mint emlékezhetünk, meglehetősen régi volt és bár a követ leveleiben nem 
utal ebből származó bonyodalomra, W elling egyik levelében elejt egy megjegyzést 
arról, hogy a Porta ezért várta különösen megérkeztét).76

X. Károly Gusztáv második követe végül június 19-én érkezett meg az oszmán fő
városba. Április közepén indult el Zawichostból és Krakkó érintésével utazott Erdély
be. Szintén tárgyalt Barcsaival (aki többek közt azt tanácsolta neki, hogy ne az erdélyi 
adóval együtt érkezzen, mert az gyanúba keverhetné), majd Rálambbal megegyező 
úton utazott egész Konstantinápolyig.77 A kajmakámnál 21-én kapott audienciát, a 
szultánnál pedig 26-án. A királynak küldött jelentéseiben leírta, hogy a Frenk Ahmed 
pasa nagyon szívélyesen bánt vele és minden jóval biztatta, de kétkedését fejezte ki 
azzal kapcsolatban, hogy ebben mennyire lehet megbizni. Simon Reniger császári 
rezidens arról tudósít, hogy Welling már első audienciáján közölte: felhatalmazása van 
a szövetségről tárgyalni és azt meg is kötni. Figyelemre méltó, hogy ezt Welling 
egyetlen szóval sem említi, sem pedig azt -  amiről szintén Renigertől értesülünk - ,

73 RÁLAMB, 1963. 11 ö. A hírt Harsányt Nagy Jakab hozta.
74 Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. máj. 27./jún. 6.) RA Diplomatica Turcica 

vol. 2. föl. 17r-v.; A kupit illák levele Barcsaihoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 6.) MÓL E 190 37 dob. 
9135. sz„ kiadva EÉKH II. 364.

15 Rálamb levelei X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. máj. 27,/jún. 6. illetve jún. 12. [2Z]) RA 
Diplomatica Turcica vol. 2. föl. 17v illetve íol. 24r-v. Kiingen jelentése (UUB N 439.) föl. 148r.
Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 3. [13.]), illetve Wetting levele X. 
Károly Gusztávhoz (Tirgovistye, 1657. máj. 20/30.) mindkettő RA Diplomatica Turcica vol. 2. föl. 20r- 
21 r. illetve 10v-l Ír.

77 Útjáról lásd HlLTEBRANDT, 1937. 108-114., továbbá leveleit: Welling X. Károly Gusztávhoz (Krakkó, 
1657. ápr. 5. [15.]) RA Diplomatica Turcica vol. 2. 5r-v, illetve az előző jegyzetben idézett levél.
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hogy a svéd király rezidensének ajánlkozott volna.78 Nem  tudjuk, melyikőjük verziója 
helyes, mindenesetre -  bár a szövetségkötésre szóló plenipotentía végül nem került 
használatra a császáriaknak jó lehetősége nyílott a svédellenes propagandára, ugya
nis kezükre került, és kiadták azzal a beszámolóval együtt, melyet W elling ín  szultáni 
audienciájáról.79

Június 13-i feljegyzésében Rálamb már közli, hogy belátta, nem fog egyhamar ha
zamenni és ezért vett magának egy kényelmesebb házat, mint amiben odáig el volt 
szállásolva.8̂  Igazán azonban június 23-án érzékelték a követek, hogy a helyzet válsá
gosra fordult. Mind a ketten levelet írtak uralkodójuknak, amelyben beszámoltak róla, 
hogy a Porta véleménye megváltozott, egyértelműen Rákóczi ellen fordultak és a tatár 
kánra bízták, mikor indul Rákóczi ellen. M égis, Rálamb bízott abban, hogy a dívánban 
többen X. Károly Gusztáv (és vele együtt Rákóczi) pártját fogják 81 Mint királyának 
mégirta, nem volt más hátra, csak hogy váljanak, míg kiderül, mi a tatár kán állás
pontja és ehhez képest mi lesz a Porta döntése ügyükben.82 Ezután érzékelhetően csök
kent a svéd diplomaták aktivitása. Előtte egymás után járták ki az audienciákat és 
rendszeresen tudósították az eredményről uralkodójukat, m íg június 23-tól július vé
géig mindössze három levelet küldtek a kajmakámnak -  melyben beszámoltak X. 
Károly Gusztáv sikereiről és sürgették elbocsátásukat - , 83 a svéd király pedig mindösz- 
sze két újabb levelet kap augusztus 15-ig. Meglehetősen erőszakosan léptek fel július 
31-í fogadásukon a kajmakámmal szemben, szemére vetették, hogy a tatárokat a Porta 
túlságosan szabadjára engedi, mintha nem is vazallusai volnának. Erre Frenk Ahmed 
pasa kijelentette, hogy a Lengyelország felé tartó tatár csapatok csak azt biztosítják,

78 Welling levele X. Károly Gusztávnak (Konstantinápoly, 1657. jún. 13/23.) RA Diplomatica Turcica vol. 
2. föl. 32r-v., vö. Reniger jelentésével: VELTZÉ, 1990. 102-105. X. Károly Gusztáv valóban jelölte 
Wellinget rezidensnek, de jóval később, augusztus 12-i levelében (és megbízólevelet akkor sem állított ki 
neki; X. Károly Gusztáv levele Rálambhoz és Welünghez (Wedell an dér Élbe, 1657. aug, 2.[12.}) RA 
RR.)

79 Wahrhafter Bericht. was nach angefangenen Krieg w ieder die Cron Polen, von I. K. M. in Sekkeden, 
bey dér Ottorruirmischen Porté, durch sortderbahre ztm  zweiten mahl daselbsten verordnete 
Abgesandten, zu höchst schádlicher tremtung dér werthen Christenheit angesucht worden. WARMHOLTZ, 
1782-1 SÍ 7. nr. 8337-8338 Hazatérte után Rálambot is felelősségre vonták az ügyben, de 6 úgy 
nyilatkozott, nem Judja, miként szerezhették meg a császáriak az iratot (Rálamb levele X. Károly 
Gusztávhoz (Lánca, 1658. júl. 9.) RA Diplomatica Turcica vol. 3. nr. 2.)

80 R á lam b , 1963.114.
81 Rálamb, illetve Welling levelei X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 13/23.) RA 

Diplomatica Turcica vol. 2. föl. 26r-27r, illetve föl, 32r-v. A kapitihák is arról számoltak be, hogy a 
svédeknek és nekik nyilvánosan és személyesen is reménykeltő válaszokat adnak, de közben eilenük 
cselekszenek: a kapitihák levele Barcsaihoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 23.) EÉKHII. 365-368.

82 Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. jún. 19/29.) RA Diplomatica Turcica vol. 
2. föl. 34r-v. A tatárok óriási bizalmat élveznek a Portán -  írja Levinus Warner is aug. 23-i jelentésében 
(WARNER, 1883. 39.).

83 Rálamb levelei a kajmakárához (Konstantinápoly, jún, 15. [25.], jún. 19. [29.] és júl. 11. [21.]) RA 
Diplomatica Turcica vol. 3. nr. 4-6.
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hogy oszmán területek ne sérüljenek a háborúban, és újra csak megígérte mihamarabbi 
elbocsátásukat.44 Ez sem hozott azonban eredményt.

Nem volt mit tenni, Rálambnak és Wellingnek várnia kellett. Eközben persze meg
próbáltak megfelelni minden diplomata egyik legfontosabb kötelességének: minél több 
információt akartak szerezni az Oszmán Birodalomról illetve a számukra fontos ese
ményekről. Előnyt jelentett nekik, hogy támaszkodhattak az erdélyi kapitihák informá
ciós hálózatára. Nemcsak azt olvashatjuk Rálamb feljegyzéseiben szinte naponta, hogy 
Harsányi Nagy Jakab megjelent nála és új híreket hozott, de a svéd követ időnként 
személyesen is találkozott olyan befolyásos portai emberekkel, akiket az erdélyiek 
révén ismert meg. Ezek közé tartozott egy letett havasalföldi fejedelem Portán élő fia, 
Michael Radu, aki az ötvenes évek folyamán fontos támogatókat tudott szerezni H. 
Rákóczi Györgynek, míg végül 1658-ban maga is fejedelem lett és Rákóczi szövetsé
gese.45 Mellette azonban megtaláljuk a tolmácsok, renegátok, követségi orvosok és 
csausok seregéi akik minden portai követ számára a hírek és álhírek legfőbb forrásai 
voltak.

A Svédországot támogató nyugati hatalmak, Anglia és Franciaország képviselőire 
nagyon számítottak a svéd követek. Konstantinápolyba érkezésekor úgy tűn i Rálamb 
jó kapcsolatot fog fenntartani a francia követtel, Jean de la Haye-Vantelet-vel. X. 
Károly Gusztáv kérte a francia kormányzatot, hogy bízza meg követét a svédek és 
erdélyiek ügyének támogatásával.84 * 86 Rálamb már Erdélyből is neki írt, hogy a francia 
megnyugtathassa a Portát: Svédország követe úton van. D e la Haye már konstantiná
polyi bevonulása előtt is üdvözölte, titkára és tolmácsa pedig Rálamb megérkezésének 
másnapján harminc emberrel érkezett, hogy köszöntőbeszédet tartson.87 A nagyvezír- 
nél tartott első kihallgatásra és a szultáni audienciára is francia küldöttek társaságában 
ment Rálamb. Nemsokára azonban némi feszültség keletkezett a két követ között. De 
la Haye rossz néven vette azt, hogy a svéd Thomas Bendyshe angol követet részesítette 
előnyben, öt látogatta meg először személyesen. Rálamb több okot is felsorol, miért 
pont így cselekedett, köztük azt is, hogy miután de la Haye a Portán nem túlságosan 
népszerű, hasznosnak látszott, ha reggel a török megfigyelők azt látják, hogy házából 
az angol követhez megy, és esetleg azt már nem veszik észre, hogy onnan a francia felé 
veszi útját88 Mindenesetre a két követ viszonya alaposan megromlott, és augusztus 
elején Rálamb már azt a hírt kapta, hogy de la Haye kezdettől fogva ellene dolgozott, 
megpróbálván Lengyelországba édesgetni a törököt, hogy ezáltal elvonja őt a velencei 
háborútól (a francia külpolitika ugyanis ekkoriban meglehetősen Velence-barát attitű-

84 RÁLAMB, 1963. 138-140.
83 R á la m b , 1963. 119-120.; Michael Radu és az erdélyiek kapcsolatára lásd Thordai Ferenc jelentését 

Rákóczinak (Konstantinápoly, 1654. júl. 7.), illetve Harsányi Jakab leveleit Rákóczihoz 
(Konstantinápoly, 1654. aug. 14., 1655. okt. 2.) mindhárom MHHD XXIII. 149., 156., 254.

84 PUFENDORF, 1913-1915. 224. (III. §68.) X. Károly Gusztáv Wellingnek már adott egy De la Haye-hoz 
szóló ajánlólevelet is (Zawichost, 1657. ápr. 8.) RA RR.

87 RÁLAMB, 1963. 99.
88 RÁLAMB, 1963. 117.
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döf képviselt a Portán, ennek tudható be az is, hogy de la Have-t a későbbiekben -  
1658 és 1661 között -  a török fogságra vetette).85 A hírek szerint araikor a dívánban az 
egyik pasa hangot adott azon véleményének, miszerint a svédek bátor nemzet, és szö
vetségkötést javasolt velük, a franciák tolmácsa óva intette őket ettől, olyan népnek 
írván le a svédeket, mely ha talál egy lyukat, amelyikbe az ujja belefér, akkor egész 
testével utána akar menni: Lengyelországot leigázva Moldvát és Havasalföldet sem 
fogják majd békében hagyni. Végül arra biztatta a dívánt, hogy segítsék meg jobb 
barátaikat, a lengyeleket és űzzék ki a svédeket Lengyelországból.89 90 Néhány nap múlva 
arról érkezett hír, hogy a francia tolmács a nagyvezír érdeklődésére, vajon tényleg 
szoros-e a svéd-francia szövetség, azt válaszolta: nem, sőt uruknak esze ágában sincs 
szövetséget kötni Svédországgal. Ezt a tolmács később letagadta, de la Haye pedig 
elnézést kért, de a jó kapcsolat közte és a svédek közt többé már nem állt helyre,91 

Sokkal jobb viszonyt tudtak a svédek fenntartani Thomas Bendyshe angol követtel. 
Olivér Cromwellnek már régóta dédelgetett tervei közé tartozott egy nagy Róma- 
ellenes protestáns szövetség létrehozása, melynek vezetői közt -  rajta kívül -  számí
tásba jött X. Károly Gusztáv és EL Rákóczi György neve is. Az erdélyi Constantin 
Schaum 1655-ös londoni követjárása óta a Lord Protector figyelemmel kísérte Rákóczi 
törekvéseit, minek következtében a kapitihák többször is arról adhattak hirt, hogy az 
angol rezidens támogatására mindig számíthatnak.92 * Mikor Rálamb Konstantinápolyba 
érkezett, Bendyshe épp nem tartózkodott ott, csak május 30-án érkezett meg, és június 
6-án került sor első személyes találkozójukra92 A korai időszakban a svédek nem 
voltak egyértelműen megelégedve buzgalmával,94 de július 25-e után rendszeressé vált 
konzultációjuk, ekkor ugyanis Bendyshe megkapta új kővetutasítását, melyben 
Cromwell hangsúlyozottan felhívta figyelmét a svédek támogatására. Miután az erdélyi 
kapitihák bevonásával egyeztették érveiket, Bendyshe maga is audienciát kért, és 
többször felszólaft a svéd-erdélyi szövetség érdekében. Nemcsak diplomáciai segítség
re számíthatott Rálamb Bendyshe részéről; október közepén az angol therapiai nyári

89 De la Haye-ról lásd CALLMER, 1963. 20., ABBOTT, 1916. 30-31. (Utóbbi adathoz Várkonyi Gábor 
közreműködésével jutottam hozzá, segítségét ezúton is köszönöm). A Köprülü-refcrm alatt megromlott 
francia-oszmán kapcsolatokról HOCUEDUNGER, 1994.124.

90 Rálamb, t9 6 3 ,143-144,
91 RÁLAMB, 1963. 145. A francia rezidensről adott összefoglaló leírása: RÁLAMB, 1679. 40-41,
92 ROBERTS, 1967. 142.; Angyal, 1900. 501-504, Figyelemreméltó, hogy míg Márki Sándor Schaum 

követsége kapcsán a felekezeti gondolat figyelmen kívül hagyásával vádolja meg a Lord Protectort 
(MÁRKI, 1901. 33.), addig Miehael Roberts arra hívja fel a figyelmet (ROBERTS, 1967. 138.), hogy az 
angol történetírásban hagyományosan elterjedt vélemény: Cromwell balti politikáját nem a józan 
megfontolás és Anglia érdekének szem előtt tartása irányította, hanem valamiféle protestáns fanatizmus.

9i RÁLAMB, 1963. 111. Bendyshe portai tevékenységéről ad áttekintést ABBOTT, 1916. 94-108.; Wood, 
1935. 51.,78-79., 91-96.

94 Rálamb és Welling levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. júl. 12. [22.]) RA Diplomatica 
Turcica vol. 2. föl. 38v.
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lakában is vendégül látta, és megmutatta a hely nevezetességeit.95 A svéd követek még 
drinápolyi tartózkodásuk alatt is fontos híreket kaptak az ott tartózkodó angol tol
mácstól, Georgio DraperÖtól.96

A többi európai hatalom képviselőivel viszonylag kevés kapcsolata volt 
Rálambnak. A holland rezidens, a kiváló orientalista Levinus Warner meglehetősen 
közömbösen viselkedett a svéddel szemben, még akkor sem volt hajlandó annak érde
kében szólni, hogy Rálamb megkapja elbocsátó levelét, mikor az erre kifejezetten 
megkérte.97 Ez már akkor is érthető lenne, ha csak figyelembe vennénk az államaik 
közötti feszült kapcsolatot, ám Rálamb annak tudta be, hogy a holland rezidens inkább 
tudós, mint politikus, és alig foglalkozik államügyekkel.98 A császári rezidens, Simon 
Reniger von Reningen Rálamb szerint nagy becsben állt, mivel a velencei kérdésben 
Köpriilü Mehmed nagyon számított a császár támogatására, az oszmán hadak átenge
désére Velence felé .99 M ivel az államaik közötti viszony meglehetősen rossz volt (és 
X. Károly Gusztáv maga is a császáriak részéről fenyegető veszély em legetését várta el 
követétől),100 rá természetesen nem számíthatott Rálamb és Welling. Annál inkább 
tolmácsára, Panayotira, aki valószínűleg már ekkor a konstantinápolyi külpolitika 
egyik legbefolyásosabb emberének számftott. A Birodalom vazallusállamainak minde
gyike fizetett támogatásáért és információiért, így azok a svéd követekhez is eljutot
tak.101

Lengyelország követével, Máriusz Jaskólskival természetesen nem tartottak fenn 
kapcsolatot, de tevékenységét aggódó figyelemmel kísérték, és Rálamb meglehetősen 
bosszúsan jegyezte fel, amikor a lengyel már december 19-én távozhatott, ráadásul jó  
hírekkel.10i M ivel küldetésüknek része volt a tatárok elfordítása a lengyel szövetségtől 
és meggyőzésük egy oroszellenes hadjárat hasznosságáról, a svédek megpróbálták

95 RALAMB, 1963. 162-163. Therapia a Boszporusz nyugati oldalán fekszik, félúton a szoros északi kijárata 
és Konstantinápoly között.

99 RÁLAMB, 1963. 184-185. R álam b összefoglalója Bendyshe-sel fenntartott viszonyáról: RALAMB, 1679. 
41-42.

97 Rálamb, 1963. 173.
98 RÁLAMB, 1679. 42. Warner jelentései ténylegesen meglehetősen ritkák és szűkszavúak, nem tükröznek 

különösebben nagy érdeklődést (Warner, 1883).
99 RAlamb, 1679. 39.

100 A nyár folyamán császári csapatok jelentek meg Krakkó környékén János Kázmér támogatására 
(JERUSALEM, 1908. 22-29.; OPITZ, 1969 13.; GEBBt, 2000. 839-844 ), X. Károly Gusztáv pedig 
felszólította követeit, hogy ezt érvként használják fel az oszmán udvarban a Habsburgok világhatalmi 
törekvéseit bizonyítandó: X. Károly Gusztáv levele Rálambhoz és Wellinghez (Otteusen, 1657. júl. 25. 
[aug. 4.] ÜL Wedell an dér Élbe, 1657. aug. 2. [12.]) mindkettő RA RR. Reniger lengyelbarátságáról ír 
Warner is augusztus 23-i jelentésében: WARNER, 1883. 40.

101 RAlamb, 1679. 39. Panayoti 1656-ben kezdett titokban információkat szolgáltatni Erdélynek, lásd 
Harsányi Jakab leveleit II, Rákóczi Györgynek (Konstantinápoly, 1656. febr. 3. és jón. 10.) EÉKH II. 
217-218., illetve 222. A dragománok szerepéről a  portai információs hálózatban lásd ÁGOSTON, 1999. 
140-142.

,tE RALAMB, 1963, 168, Jaskólski küldetéséről lásd GEBEI, 1992. 39-40.; GEBEI, 1996. 199-200.
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felvenni a kapcsolatot a kán portai képviselőjével is, de azt tapasztalták, hogy az a 
lengyeleknek van elkötelezve és ellenük dolgozik.101

Végül Rálamb és W elling megkíséreltek együttműködni Hmelnyickij portai köve
teivel is. Nem  sokkal Rálamb érkezése előtt jelentette Warner, hogy éppen most távo
zott a Portáról egy kozák követ, aki biztosította az oszmánokat, hogy barátságuk akkor 
sem bomlik fel, ha a tatárok esetleg megindulnának a Rzeczpospolita felé, és összeüt
közésbe kerülnének a kozákokkal.103 104 Azonban nem sokkal később újabb kozák követ 
érkezett a Portára. Rálamb már Erdélyben tudomást szerzett róla, hogy Hmelnyickij 
vele üzeni: amennyiben az oszmánok retorziókat helyeznének kilátásba Erdéllyel 
szemben, a kozákok meg fogják védeni szövetségesüket. 5 Konstantinápolyban a svéd 
követ meg is próbálta vele felvenni a kapcsolatot, közölvén, hogy szabadságuk ügye is 
küldetésének részét képezi,106 A kozák azonban erre nem volt hajlandó, amit Rálamb 
azzal magyarázott, hogy a kozákok el akarták hitetni: ők a Porta hűséges alattvalói. 
Június 11-én azt jegyezte fel, hogy a kozák követ kérésére a szultán pártfogásába vette 
a kozákokat. Ennek feltételei szerinte a következők voltak: nem köthetnek szövetséget 
az oszmánok beleegyezése nélkül, viszont védelmet kapnak, állandó rezidenst tarthat
nak Konstantinápolyban és adót sem kell fizetniük,107 Hasonlóképp az oszmánokhoz 
való hűséget bizonyító gesztus az, amiről Simon Reniger tudósít: Hmelnyickij követe 
felajánlotta, hogy ura kiadja az oszmánoknak a hozzá érkezett császári és lengyel 
követeket, akik törökellenes háborúhoz keresték szövetségét,108 Felmerül a kérdés, 
vajon beleillett-e Hmelnyickij politikájába az oszmán vazallusi függés felvétele. 1654, 
a Moszkvához való csatlakozás óta sok minden történt az orosz-kozák viszonyban, 
ami annak jelentős mértékű megromlását hozta. Az idős hetman ismét fogadta a 
Rzeczpospolita követeit, akik Ukrajna visszatérésében reménykedtek, és úgy tűnik, 
felújította a korábban már megjelent oszmán orientáció lehetőségét is (Hmelnyickij 
1651-ben, majd 1653-ban is felvette a Porta protektorátusát).109 110 1655-ben ismét járt 
kozák követ Konstantinápolyban, és bár először hűvös fogadtatásban részesült, de a 
szeptemberben magával vitt nagyvezíri levél a protektorátus megújításáról szól, azzal a 
feltétellel, hogy a kozákok nem támadnak oszmán területekre. 0 Ebbe a vonulatba

103 RAlamb, 1679. 43.
W arner jelen tése  (Koustantinápíoly, 1657. máj. 9.) WARNER, 1883. 36.
Rálamb levele X. Károly Gusztávnak (Gyulafehérvár, 1657. ápr. 15. [25.]) RA Diplomatika Turcica vol.
2. föl 8r.

106 Rálamb levele X, Károly Gusztávnak (Konstantinápoly, 1657. máj, 22. [jűn. 1.] RA Diplomatika 
Turcica vol. 2. föl. 14v.

107 R á la m b , 1679. 43.; RAla m b , 1963. 113.; Rálamb levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 
1657. jún. 12. [22.]) RA Diplomatika Turcica vol. 2. fok 24r-v. Harsányi és Tisza „bolond kozák 
követet” emlegetnek Rákóczihoz küldött jelentésükben (Konstantinápoly, 1657. jón. 23.) EÉKH H. 367.

108 VELTZÉ, 1990. 106.
108 RYPKA, 1928; RYPKA, 1930.
110 L e m e r c ie r -Q u h l q u e ja Y, 1970; A Hmelnyickij-felkelés alatti kozák-oszmán viszonyt ismerteti 

BARTL, 1974. 175-176., 1657-ből azonban a szakirodalom nem tud Ukrajna oszmán hübérbe 
kerüléséről.
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beleférhetett a védnökség 1657-es megújítása, Rátamb viszont közli: az egész azért 
történhetett meg, mert a kozák követ megbetegedett, helyettese pedig hagyta magát 
lefizetni és instrukciójával ellentétesen járt el.111 112 Akárhogyan is történt, a Bohdan 
Hmelnyickij 1657. augusztus 6-i halálával kezdődő ukrajnai zűrzavarok teljesen el
mosták a kozákok oszmán orientációjának nyomát is, és az ugyanúgy elsikkadt, mint 
Moldva csatlakozása Moszkvához egy évvel azelőtt.1 n

A másfél hónapig tartó várakozásnak, melynek során a svéd követek megtekintet
ték Konstantinápoly főbb nevezetességeit és látnivalóit, augusztus 13-án szakadt vége. 
Ekkor érkezett meg Gheorghe §tefan moldvai fejedelemtől (1653-58) a hír, hogy II. 
Rákóczi Györgyöt a tatárok megverték és bezárták egy várba néhány emberével. 
Rálamb megvetéssel ír a fejedelemről, aki gratulált a Porta győzelméhez, holott maga 
is Rákóczi szövetségese volt „és hosszú ideje különösen megbízható barátjának tettette 
magát." A moldvai rezidens mindenesetre mindenkinek ragyogó arccal mesélte a 
híreket.113

Másnap Harsán)! Jakab referált a történtekről a svéd követeknek, és megmutatta 
Rákóczi levelét, melyben az hazameneteléről adott hírt. Egy lengyel renegát informá
ciója szerint a díván is tárgyalta a fejleményeket, és megállapodtak abban, hogy az 
erdélyi fejedelmet meg kell büntetni, a svéd követekkel viszont most már semmi dol
guk, mehetnek haza. Rálamb maga sem hitte, amit hallott, hiszen azokat így kommen
tálta D/űrz'umában: „adtam neki egy tallért, amiért olyan jó l tud hazudni".114 A Portán 
Levinus Warner tudósítása szerint nagy örömmel fogadták Rákóczi vereségét, a tatárok 
pedig hatalmas megbecsülést ébresztettek maguk iránt. Figyelemreméltó, hogy 
Jaskólski ezzel szemben arra panaszkodott, hogy az oszmán vezetésnek igen kis része 
barátja a lengyeleknek, így igazából csak a szultán, a nagyvezír, a mufti és még néhá- 
nyan örültek a fejleményeknek,11'

Innentől kezdve egy rövid időre újra gyorsan követték egymást az események. 
Rálamb és W elling azt ajánlották Harsányinak, hogy érveljenek azzal: Rákóczi már 
épp hazafelé tartott, amikor megtámadták a tatárok, ami azt mutatja, hogy inkább

111 RÁLAMB, 1963. 118-119 Rálamb levele X. Károly Gusztávnak (Konstantinápoly, 1657. jún. 13. [23.]) 
RA Diplomatica Turcica vol. 2. föl. 26v-27r.

112 Az ukrajnai belháborúkról lásd GEBEI, 1996. 236-254., Moldva cári protekcióba vételéről 159-162.
m  „utj lángon tijd gwrt Profession af hans sördeles jörtrogne W á n RÁLAMB, 1963. 146. Gheorghe 

íjtefannak szüksége is volt rá, hogy látványosan fordítson egyet köpönyegén, mert trónja Rákóczi 
vereségével szinte azonnal inogni kezdett. Reniger beszámol arról, hogy Constantái §erhan havasalföldi 
fejedelem szervezkedni kezdett Gheorghe ijtcfan elődjével, az éppen a Héttoronyban ülő Vasile 
Lupuval (1634-53), aki nagy eséllyel pályázhatott újra a moldvai trónra Gheorghe § te fan bukása esetén. 
Az egyezség lényege az volt, hogy Constantái ÍJerban támogatja Lupu trónigényét, ha az nem érinti 
Havasalföldet (Hurmuzaxi, 1884. 253.) A valódi eseményeket (vagyis azt, hogy Rákóczi még a 
vereség előtt hazatért néhány emberével) majd a tatár követ elbeszéléséből tudhatták meg a Portán 
tartózkodók, augusztus 18-án (Rálamb, 1963. 148.).

114 „gaf honom En Rdr för det hon sá wackert húga kunde. ” RÁLAMB, 1963. 146.
113 Warner jelentése (Konstantinápoly, 1657. aug. 23.) WARNER, 1883. 39. vő. KotODZffilCZYK, 1999.
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felrúgta becses szövetségét a svéd királlyal, mintsem hogy hűtlen legyen a Portához. 
Nem tudjuk, hogy a kajmakám meghallgatta-c ezt az érvelést, de az biztos, hogy a nála 
audienciára jelentkező Harsányit elfogatta (augusztus 15-én). A svéd követek megpró
bálkoztak kiszabadításával, de még azt sem volt teljesen világos, milyen ürüggyel 
zárták be Harsányit. Augusztus 19-én azonban a főkövetet és a kapitihákat is a Hétto
ronyba vitte a csaus basi, és miután még Bendyshe is hiába járt közben, a svédek dip
lomáciai aktivitása folyamatosan csökkent.115 Ráadásul augusztus 25-én kézhez kapták 
a fejedelem és Barcsai leveleit, melyben azok kemény hangon nyilatkoztak a szövetsé
gesét a dán háború miatt egyedül hagyó X. Károly Gusztávról. 116 7 * A svéd követek úgy 
érezték, ezt nem hagyhatják szó nélkül, Rilam b válaszlevelet fogalmazott, ahogy 
naplójában írja: „megírtam nekik, hogy Rákóczi balszerencséje csakis saját gyengesé
géből származott, mellyel nem tudta kihasználni mindazon előnyöket, melyeket Őfelsé
ge biztosított számára. "U8 A Barcsainak küldött válaszlevél ennél kifinomultabban, de 
nem kevés szarkazmussal cáfolja, hogy Rákóczi vereségéért X, Károly Gusztáv lenne a 
felelős. A levelek elküldésére azonban csak jóval később került sor, a svéd követek 
ugyanis számítottak rá, hogy ha esetleg Erdélyen keresztül kell hazamenniük, egy  
személyeskedő levélváltás sokat ronthat pozícióikon.119 Az erdélyiekkel fenntartott 
kapcsolatot a kapitihák bebörtönzése természetesen akadályozta, de nem szakította 
meg teljesen. Rálamb november 7-én Harsányival íratta meg kérvényét a 
kajmakámhoz, és rendszeresen ellátta fordítanivalóval.120 Ez azt mutatja, hogy az 
erdélyiek fogsága nem volt túlzottan kemény. Helyzetük talán leginkább a Magyaror
szágon foglyul ejtett és a Héttoronyba zárt furatokéhoz lehetett hasonlatos, és nem az 
árulással vagy kémkedéssel gyanúsított, ellenséges hatalmak által küldött követekéhez, 
mint amilyenről Mitrovicei Vratislav Vencel emlékiratában olvashatunk.131 Az ősszel

116 RALAMB, 1963. 148.
117 II. Rákóczi György levele Ralambhoz és Wellmghez (Szamosújvár, 1657, szept. 14 ), illetve Barcsai 

Ákos levele Claes Ralambhoz í Gyula fehérvár, 1657. aug. 13.) mindkettő RA Diplomatica 
Transsylvanica vol. 1. nr. 8 1 kiadva TT 1893. 698-699.

us „iag ( I wijste. at Rakoskvs Olycka slööt utuf hans egen slata Conduite som intet wiste rátteligen 
betidna sig af de förmáner som Kongt: Maijut sait honom utj. " RALAMB, 1963. 150.

119 Ralamb levele Barcsaihoz {Konstantinápoly, 4657. szept. 14. [24.]), illetve II. Rákóczi Györgyhöz 
(Drinápoly, 1658. febr. 21. [márc. 3.]) mindkettő RA Diplomatica Turcica bihang Transsylvanica vol. 1. 
nr. 82., illetve 88., kiadva TT 1893. 693-695. A levelek kései elküldéséről lásd Rálamb és Welltng 
levele X. Károly Gusztávnak (Konstantinápoly, 1657, nov. 27. [dec, 7.]) RA Diplomatica Turcica vol. 
2. 46v-47r. Figyelemreméltó, hogy a svéd történetírás nagy klasszikusa, Frédiik Ferdinand Carlson 
majd megközelítőleg ugyanazokat az érveket hozza fel X. Károly Gusztáv mellett, mint amelyeket 
Ralamb is emleget, holott nem valószínűd, hogy ezt a levelet olvasta volna: a szerződés nem írta elő a 
csapatok kötelező együttmozgását (sőt Carlson azt is tudja, hogy Rákóczi nem ratifikálta a svéd 
szövetségi szerződést'), és az erdélyi fejedelem a svéd király távozása után is elegendő sereggel, két 
megerősített várral, és néhány svéd segédtiszttel is rendelkezett, akikkel a háborút akár nyugodan 
folytathatta volna (Carlson, 1888. 3Ó6 -367., magyarul összefoglalja CsÁZYNÉ, 1927. 44.)

120 RALAMB, 1963. 161., 165.
1-1 A főrabokről lásd T a k á TS, 1915. 188-190.: a Héttorony szerinte Magyarországon „pofcoli tömlöcz 

hírében állott”, pedig „hatalmas terület volt, szép sétahelyekkel, vízvezetékekkel, sok üres térrel, a hol a
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érkező Sebesi Ferenccel és az 1658 telén már újra Rákóczi nevében megjelenő Ke
resztesi Ferenccel a svédek már nem vették fel a kapcsolatot* 122

Augusztus végére tehát kiderült, hogy a svéd követek instrukciójába foglalt külde
tés teljesítése lehetetlen. Az erdélyi szövetségesek megóvása az oszmán haragtól Rá
kóczi veresége miatt (hiszen „a török fortuna; filtus”-elv valóban érvényesült) minden 
esélyét elvesztette, a tatárok szabad kezet kaptak a Rzeczpospolitával kapcsolatos 
ügyekben, a kozák követ pedig, ahelyett, hogy a svédek segítségét elfogadta volna 
Ukrajna szabadságának portai támogatásához, oszmán védnökséget kért államának. 
Miután Köprülü Mehmed sikeresen megállította a velenceiek előrenyomulását, majd 
visszafoglalta Lemnoszt és Tenedoszt, a svéd követek megállapíthatták; az oszmánok 
„ sikereik miatt kétszer olyan kevélyek, mint korábban. ”123 A svéd követek diplomáciai 
küldetése gyakorlatilag befejeződött, már csak egyetlen momentum, a búcsúaudiencia 
és a szultán X. Károly Gusztávnak küldött levelének átvétele volt hátra. Erre azonban 
nem kevesebb, mint öt hónapot kellett várnia Rálambnak és Wellingnek. Kezdetben 
nem erőltették túlságosan elbocsátásukat, arra számítva, hogy uralkodójuktól új, a 
megváltozott helyzethez igazított instrukciókat fognak kapni. Azonban december 
elején már sürgetőnek érezték a helyzetet, amiben az is közrejátszhatott, hogy a Porta 
már nem utalta ki nekik a minden külföldi követnek fizetett napidijat, az ún. ta'int.124 
Miután sem a szeptemberben hivatalba helyzett új kajmakám, Kör Hasszán pasa, sem  
Köprülü Mehmed nem válaszoltak a svédek leveleire, azok kérvényezték az előbbinél, 
hogy Drinápolyba utazhassanak, a nagyvezíihez. Levelük stílusa nem nyerte el a 
kajmakám tetszését: Kör Hasszán dührohamot kapott tőle és megfenyegette a svéd 
követeket, hogy azon nyomban lenyakaztatja őket.125 Végű! csak 1658. január 23-án

rabok szabdon járhattak; maguknak házat építhettek, kertet mívelhettek s még szárnyas állatokat is 
tarthattak. Szóval nem olyan rettenetes hely volt az, ahol a raboknak sötét és nedves börtönben, 
lánczraverve kellett nyögniek!” A hely, úgy tűnik, annyira nem volt riasztó, hogy a bebörtönzött 
erdélyieket meglátogató Sebesi Ferenc fokövet 1657. ott. 18-án ott is aludt (Sebesi naplója, MHHD 
XXIII. 519.). Az ellenpéldát lásd Mítrovicei, 1982. 164 220,

122 Sebesi jelentése Rákóczinak (Fogaras, 1657. nov. 20.) EÉKHIL 447-448. lásd még Horn, 1994. 203.
13 „Dee éhre af deeras successer nu dubbelt sá insolente som tilförende. ” Rálamb és Welling levele X. 

Károly Gusztávnak (Konstantinápoly, 1657. nov. 27. [dec. 7.]) RA Diplomatica Túr cica vol, 2. föl. 47v. 
Az 1657-ben a Dardanelláknál lefolyt ütközetet mindkét fél saját győzelmeként értékelte, ám az utána 
következő események azt jelezték, hogy a kezdeményezés az oszmán oldalra került át (Ejckhoff, 1970. 
149-559. vö. Ágoston - obor.ni, 2000.194.)

124 Warner jelentése (Konstantinápoly, 1657. nov, 29.) WARNER, 1883. 42. Rálamb és kísérete naponta 
1500 aszpert kapott, míg Welling 2000-t, de mindkettő kiutalásában voltak fennakadások Drinápolyban 
tartózkodásuk alatt a nagyvezir újabb 12.000-t adatott nekik; Kiingen jelentése (UUB N 439. ) főt. 144v, 
146v, 151 r. Kiingen szerint ekkoriban 90 aszper ért egy birodalmi tallért.

125 Rálamb és Welling beadványa a kajmakám hoz (Konstantinápoly, 1657. dec. 21. [31.j) RA Diplomatica 
Turcica vol. 2. föl. 55r-v,, illetve vol. 3. nr. 9. Kör Hasszán reakciójáról Rálamb, 1963. 172-173.; 
Rálamb és Welling levele X. Károly Gusztávhoz (Konstantinápoly, 1657. dec. 24. (1658. jan. 3.]) RA 
Diplomatica Turcica vol. 2. 53r-v. Kiingen szerint a többi keresztény rezidens azzal nyugtatta őket, 
hogy ezt nem kell komolyan venni, csak a goromba nagyvezérek stílusát alárendeltjeik is könnyen 
átveszik (UUB N 439. föl. 150r-v.).
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tudatta velük Köprülü Mehraed parancsát, aki magához rendelte a svédeket. A roppant 
kemény tél miatt RáJamb és Welling nagyon lassan haladt, és csak február 18-án érke
zett meg a szultán tartózkodási helyére, ahol a nagyvezír néhány napon belül fogadta 
őket, és számos szemrehányás kíséretében átnyújtotta IV. Mehmed X. Károly Gusz
távnak írott válaszlevelét. A bevett gyakorlattal ellentétben úgy kellett továbbindulni
uk, hogy a szultántól már nem kaptak újabb kihallgatást.124 * 126 Útjuk a Duna, majd Komá
romtól a Vág mentén vezetett- Szilézián keresztül érkeztek Stettinbe, ahonnan Welling 
Riga felé indult, Rálamb pedig Stralsundon és Koppenhágán keresztül megérkezett 
Svédországba. X. Károly Gusztáv június 8-án fogadta Göteborgban.127

Ha mérleget akarunk vonni Claes Rálamb és Gotthard W elling 1657-58-as kons
tantinápolyi követségéről, nem különösebben szívderítő kép. tárul elénk. A svéd köve
tek gyakorlatilag egyetlen pontban sem tudták teljesíteni a rájuk bízott küldetést. Jónás 
Kiingen, Rálamb titkára a kővetkező pontokban foglalta össze az eredménytelenség 
okait: 1, a császári rezidens nagyon nagy becsben állt a Portán és sikerrel hitette el az 
oszmánokkal, hogy' ha Svédország sikereket ém e el a Rzeczpospolitában, úgy a szul
tánnak is lenne félnivalója tőlük; 2. II. Rákóczi Györggyel szemben mindig is gyana
kodtak, nem akar-e elszakadni a Portától, és a nagyvezír különösen rossz véleménnyel 
volt róla; 3. a lengyel ügyben a Porta a tatárok véleményét követte; 4, ha a Porta elkö
telezte volna magát Svédország mellett és  a hadiesemények mégis ellene fordulnak, két 
veszélyes ellenféllel, a császárral és a Rzeczpospolitával találta volna szembe magát, 
míg ha ezekkel tart, a svédektől nem kell félnie.12

A fenti indokokkal nagyjából egyetérthetünk, bár nem mindegyik esik latba 
egyenlő súllyal. Az oszmán államvezetés ebben az esetben is bemutatta, hogy ,/ortunae 
filius”: míg nem dőlt el egyértelműen, hogy Rákóczi sikerrel pályázik-e a lengyel 
trónra, szigorúan megfeddte, de nem foganatosított ellene intézkedést, sőt biztató 
ígéretekkel halmozta el a svéd követeket. Ebben persze szerepet játszott a szorongató 
velencei háború is, de azt is számításba kellett vennie a Portának, hogy ha Rákóczi 
valóban lengyel király lesz, abból még hasznot is húzhat (hiszen a fejedelem felaján
lotta, hogy a meghódított területek után adót fizet). Egyértelmű, hogy Rákóczi veresé
gének hirére dőlt el végleg: a fejedelemnek mennie kell. A svéd követek tehát -  amel
lett, hogy megpróbálhatták ellensúlyozni más, ellenérdekelt hatalmak portai 
tevékenységét -  nem sok mozgástérrel rendelkeztek, küldetésük sikere eredendően 
külső tényezőktől függött, ezek pedig nem nekik kedveztek, így diplomáciai vereséget 
szenvedve voltak kénytelenek hazatérni.

124 R á la m b , 1963. 175., 183. Drinápolyból március 10-én indultak tovább (RÁLAMB, 1963. 196.). A
szultáni audiencia elmaradásáról lásd Warner jelentését (Konstantinápoly, 1658. márc. 18.) WARNER, 
1883. 46.

Í2T Rálamb, 1963. 211.
118 Kiingen beszámolója (UUB N 439.) föl. 147v-l 48r,
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