
Svédország függetlenné válása 
és a korai Vasa-korszak

Képes György

Amikor
koronázta

tűnt
gi törekvések (a Sture frakció1 oligarchikus uralma) elle
nében végre sikerül helyreállítani a kalmari uniót (Dánia, 
Norvégia és Svédország - 1. Margit által a 14. század vé
gén megálmodott és véghezvitt -  skandináv perszonáluni- 
óját). Három nappal később az érsek -  az egyház elleni 
bűneik miatt -  panaszt tett a király előtt az ifjabb Sten 
Sture volt kormányzó özvegye, Kristina Gyllenstiema és 
társai ellen, akik korábban őt fogva tartották, sőt meg is 
verették.2

A Sture-klán támogatóit éjszaka letartóztatták és a Trol
ié érsek vezette egyházi bíróság elé állították, amelynek 
tárgyalásán maga II. Keresztély is részt vett. A bíróság a 
vádlottakat eretnekség vádjában kivétel nélkül bűnösnek 
találta, és két kivétellel halálra ítélte. A halálos ítéleteket
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aznap végre is hajtották; nyolcvankét embert, köztük korábbi követelésein is túlterjeszkedve

felmondták a régóta gyengélkedő kalmari uniót.8 (A ren
dek IV. Magnus király 1350-1352 körül kiadott kódexére, 
a landslagra. alapozták királyválasztási jogukat.)

1527-ben Gustav Vasa országgyűlést hívott össze 
Vásterásba (az eredeti helyszín Söderköping lett volna),9
ahol -  hat évvel korábban tett esküjét megszegve, egyben

-  immár azzal az
két püspököt, számos világi ansztokratat es gazdag Ke
reskedőt fejeztek le (a közrendűeket felakasztották vagy 
fejszével verték agyon) -  mindössze három óra leforgása 
alatt (délután egy és négy óra között).3 Az elítéltek között 
két nő is volt, a már említett Kristina Gyllenstiema és 
Anna Bielke, akikkel szemben nem lehetett halálos ítéletet 
hozni: őket Dániába hurcolták.

(Stockholms

•  r  r s .  i  tti vérfürdő 
blodblad)4

hírére -  melyet két nappal 
később nagyszabású bállal 
ünnepeltetett meg az élet
ben maradottakkal a nem 
túl kifinomult diplomáciai 
érzékű dán király -  felke
lés tört ki Svédországban, 
amelynek élére Sten Stu
re távoli rokona, Gustav 
Eriksson Vasa állt, aki
nek apja, Erik Johansson 
Vasa, valamint sógora és 
két nagybátyja is a vérfür
dő áldozatai között volt.5 
A felkelés vezére 1521. 
július 25-én Hans Brask
püspök színe előtt eskü alatt fogadta meg, hogy érintet
lenül hagyja a katolikus egyház javait.6 Augusztus 23-án 
a Vadstenában tartott gyűlésen Gustav Vasát Svédország 
kormányzójává (riksförestándare) választották (korábban
ezt a címet viselték a Sturék).7

1523 májusában Strángnásben összeült a svéd ren
dek gyűlése (a Riksdag), amelyre a felkelést támogató 
dánellenes Hanza-város, Lübeck küldötteit is meghívták. 
A diétán június 6-án Gustav Vasát -  a Dániából időköz

it stockholmi vérjurdő

Riksdag hatalmazza fel a kato
likus egyház teljes vagyonának elkobzására.10 Ezt az or
szággyűlés csak akkor adta meg neki, amikor már lemon
dással fenyegetőzött -  de a rendek döntésében e zsarolás 
mellett az is közrejátszott, hogy Gustav Vasa felajánlotta a 
nemeseknek az általuk 1454 óta az egyháznak adományo
zott földek visszavételének lehetőségét.11

A szekularizációval az 
állami földbirtokok aránya 
a hatszorosára, a korábbi 
3,5%-ról 21%-ra nőtt -  a 
katolikus egyház szinte 
teljes korábbi vagyona a 
kincstárra szállt.12 Egy
úttal megszűnt az egyház 
adómentessége is,13 és az 
országgyűlés kimondta, 
hogy Svédország egyetlen 
szuverén ura a király, aki 
semmilyen más hatalom
tól, így a pápától sem függ
het.14 Megjegyzendő, hogy 
a fejedelmi reformáció be
vezetésére (legalábbis az 
első, döntő lépés megtéte

lére) mindössze két évvel a Porosz Hercegség megalaku
lását követően, és bő kilenc évvel a dániai királyi reformá
ciót megelőzően került sor.

Gustav Vasa (akit I. Gusztáv néven 1528. január 12-én 
Svédország királyává koronáztak) 1531. január 31 -én azt 
is elrendelte, hogy minden egyházközség szolgáltasson 
be egy-egy harangot a kincstár részére annak érdekében, 
hogy a felkelés során Lübecktől kapott hiteleket az állam 
vkcza tudifl fizetni.15 Emiatt már a harmadik lázadás tört
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ben elmenekült II. Keresztély utódja, I. Frigyes dán király ki alig tízesztendős uralma ellen -  de amint a korábbiakat, 
ellenében -  királlyá választották (ez a nap a mai napig ezt is sikerül levernie, és véres bosszút állt.16 (Sokak, így
nemzeti ünnep Svédországban), s egyben hivatalosan is Yilhelm Moberg neves svéd történész szerint is Gusztáv
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éppoly zsarnoki uralkodó volt, mint a szeretője, a holland 
Dyveke halála után némiképp eltorzult személyiségű, 
amúgy zseniális egykori dán király, II. Keresztély.)17

1. Gusztáv a Riksdagol -  akár angol uralkodótársa, 
VIII. Henrik -  saját hatalma legitimálására használta,18 
1529-1544 között pedig egyáltalán 
nem hívott össze országgyűlést.19 
Ebben az időszakban rendeletekkei 
kormányzott, mint egyfajta korai 
abszolutista uralkodó; 1539-ben 
például ilyen királyi rendeletben 
vezette be a nyomtatványok feletti 
cenzúrát, megtiltva bárminemű ki
advány előzetes királyi jóváhagyás 
nélküli előállítását és teijesztését.20 
Kormányzása során rendszerint ki
kérte az arisztokratikus tanács, a 
Riksrád véleményét, de -  Perry An- 
dersont idézve -  „a napi közigazga
tásból” kizárta azt.21

Az operatív, igazgatási feladato
kat a királyhoz hű. képzett hivatal
nokokra bízta, immár nem tisztán 
hűbéri alapon, hanem fizetésért 
(forláriing).22 Német tanácsadók 
-  elsősorban Conrad von Pyhy23 -  
javaslatára kancelláriát (kansli) és 
kamarát (kammar) hozott létre.24 
A helyi igazgatásban -  igen előremutató módon, sok más 
európai államot évszázadokkal megelőzve -  állami hiva
talnokok (fogdar, státhállare) útján érvényesítette akara
tát25 (a státhállare kifejezés Gustav Vasa 1540. áprilisi 
rendeletében fordul elő először a svéd jogtörténetben).26

1540-ben az örebrói nemesi gyűlés a Vasa-dinasz- 
tia trónöröklési jogának elismerése mellett foglalt állást 
(elfogadva Gusztáv utódjaként fiait, Eriket és Jánost).27 
Ugyanekkor I. Gusztáv a német Geoig Norman személyé
ben fointendánst állított az egyház élére, amivel létrejött a 
svéd lutheránus egyház, amelynek monopolhelyzete ak
kor vált teljessé, amikor IX. Károly (Gustav Vasa egyik fia 
és egyben egyik utódja) 1593-ban megtiltotta a katolikus 
vallás gyakorlását.28■

1544-ben I. Gusztáv ismét teljes országgyűlést hívott 
össze Vasterásba. Ennek a Riksdagiak az volt az érde
kessége, hogy 1527 óta először hívták meg oda az egyhá
ziakat, akik ezúttal már a nemességtől külön üléseztek.29 
A késő középkori svéd diétát, amely még egységes or
szággyűlés volt, I. Gusztáv kezdte átalakítani rendi alapon 
szerveződő, többkamarás testületté, melyben a nemesek 
és az egyházi küldöttek mellett a városi és a paraszti köve
tek is elkülönültek. Thomas Ertman szerint nem bizonyí
tott, hogy ezzel az uralkodónak valóban az országgyűlés 
gyengítése volt a célja -  az átalakulásnak mindenesetre ez 
len az eredménye.311

A rendek a nemesek és a király 1543. évi megegye
zésének megfelelően elfogadták a trónöröklést (an’jore- 
ning) -  lemondva királyválasztási jogukról s így Svéd
ország örökletes királysággá vált (arvrike).3' Cserébe 
a király vállalta, hogy a továbbiakban biztosítja a diéta

rendszeres összehívását.32 Ugyanekkor I. Gusztáv átfogó 
haderőreformot vezetett be, előírva a hadkötelezettséget 
(utskrivning), amivel kapcsolatban Perry Anderson meg
jegyzi, hogy Svédországban a nép felfegyverzése nem 
járt igazi kockázattal, hiszen a besorozottak nem voltak 

jobbágyok, így lojalitásukhoz nem 
férhetett kétség.33

1560-ban 1. Gusztáv meghalt, és 
legidősebb (még első házasságából 
származó) fia, XIV. Erik lett a ki
rály. Innentől egészen 1611-ig meg
lehetősen kusza időszak köszöntött 
Svédországra, amit a Vasa-leszár- 
mazottak testvérharca, folyamatos 
háborúskodás és káosz, a közjogi 
viszonyok tekintetében pedig a ki
rályi hatalommal szembeni alkot
mányos kontroll (elsősorban a par
lament) megerősödése, egyben az I. 
Gusztáv központosítási törekvései 
nyomán megkezdődött kormányzati 
modernizáció átmeneti megtorpaná
sa jellemez.34

1590-1600 között nem kevesebb, 
mint tizenkét alkalommal ülésezett 
a Riksdag.35 1594-től gyakorlattá 
vált, hogy a királlyal hitlevelet (ko- 
nungaförsákran) íratnak alá a trónra 

lépés feltételeként (az első ilyen hitlevelet Zsigmond, III. 
János fia -  azaz Gustav Vasa unokája -  írta alá).36 A rendi 
gyűlés 1599-ben még a király visszahívásának jogával is 
élt (az áldozat szintén a katolicizmussal kacérkodó Zsig
mond volt, akit egyébként a nagybátyja követett a trónon, 
IX. Károly néven).37 IX. Károly 1611. október 30-án agy
vérzésben meghalt (egészsége akkor rendült meg, amikor 
megtudta, hogy a IV. Keresztély vezetésével Svédország
ra támadó dánok májusban bevették Kalmar várát).38

II. Gusztáv Adolf és Axel Oxenstierna 
kancellár kormányzati reformjai

IX. Károly utódja fia, II. Gusztáv Adolf lett, akit a 
Nyköpingbe összehívott Riksdag még ugyanebben az év
ben, 1611. december 1-jén nagykorúvá nyilvánított. Az 
ennek fejében vele aláíratott királyi hitlevél (az 1611. évi 
konungaförsakran) -  amelyet Axel Gustafsson Oxensti
erna. a briliáns elméjű államférfi, Svédország későbbi 
kancellárja írt -  volt az összes svéd királyi charta közül 
a legszigorúbb.39 A hitlevelet a király, az országtanács és 
a parlament közötti (rendi) egyensúlyi helyzet jellemezte. 
A charta előírta, hogy a király az országtanács megkérde
zése nélkül semmilyen kérdésben nem dönthet,40 köteles 
továbbá a nemesek adómentességének és hivatalviselési 
privilégiumának biztosítására.

Az új uralkodót majdani háborús hőstettei alapján jog
gal nevezi az utókor „Észak Oroszlánjának”, de a modem 
kormányzat megteremtésében sem kisebbek az érdemei.

Gustav Vasa (1 Gusztin'svéd király. 1523-1560) 
Jákob Binck festménye. 1542



E feladat megvalósítását a lehető legfelkészültebb szak
emberre, az 1612 januáijában kancellárjává (rikskansler) 
kinevezett Oxenstiemára bízta.'"

A kormányzati reform első lépéseként 1614-ben Stock
holmban felállítottak egy fóbíróságot (Svea hovratt), 
amelynek elnöke a magyar nádori 
méltósághoz hasonló drots, azaz a 
király után az ország első nagybírája 
lett.42 A bíróság tagjai (assessorok,
„ülnökök”) közül négy az ország- 
tanács tagja, „öt nem, de nemes”, 
továbbá „öt nem nemes, de tanult 
ember”.43 A Svea hovráttnék évente 
legalább öt hónapig üléseznie kel
lett.44

Az 1617 januárjában Örebróban 
megtartott országgyűlésen törvényt 
fogadtak el arról, hogy a rendek 
hogyan tanácskozzanak (Riksdags- 
ordning). Mint az közismert, a svéd 
rendi gyűlésen négy rend (nemes
ség, egyházi rend, polgárság és pa
rasztság) vett részt közvetlenül vagy 
képviselet útján -  a szabad lakosság 
északi hagyományaira épülő skan
dináv rendi tagozódásnak megfelelően.45 A parasztság 
főszabályként járásonként (hárad) egy-egy követet küld
hetett az országgyűlésre, akik csak a saját birtokukon élő, 
adót fizető parasztok (skattebönder) és a koronabirtokok

II. Gusztáv A dolf svéd király

szerv, a kancellária reformjára is sor került a kansliord- 
w/ngokban.

1626-ban a napi ügyvitel kollegiális szerveként létrejött 
a kancellária-kollégium (Kanslikollegium), amely az elnök 
távollétében is ülésezett és döntéseket hozhatott.54 A kan

cellária-kollégium elnöke a korábbi 
királyi kancellár, azaz maga Oxens- 
tiema lett, további két tagja pedig 
az országtanács tagjai közül került 
ki. A Kanslikollegium hatáskörébe 
tartozott a pénz- és hadügyek kivé
telével minden igazgatási területre 
vonatkozó uralkodói, országtanácsi 
és országgyűlési döntés előkészíté
se és végrehajtása.55 Ugyanebben 
az időszakban a helyi igazgatás 
modem elvek szerinti átalakítása is 
megvalósult: 1621-től Svédországot 
huszonnégy közigazgatási kerület
re (lan) osztották, amelyek élére 
kormányzókat (státhállerékel) állí
tottak, akik a központi hatalomnak 
tartoztak felelősséggel.56

Paul Douglas Lockhart rámutat, 
hogy Oxenstiema a státhállerek 

kinevezésével lényegét tekintve a franciaországi (Riche- 
lieu által bevezetett) intendánsi rendszert valósította meg 
Svédországban;57 míg Thomas Ertman azt emeli ki. hogy 
(amint az újjászerveződő központi igazgatásban is) a helyi
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bérlői (kronobönder) közül kerülhettek ki;46 mig a váró- kormányzatban is képzett (nem ritkán egyetemi vegzett- 
sok rendszerint polgármestereik (borgmastare) és egy-egy séggel rendelkező), professzionális tisztviselők tevékeny-

. . . . . .  • . . . .  t-orltfl- ül-ilf nem  fnlHhirtnkilk ha-tanácstaguk útján képviseltették ma
gukat.47

Az 1617. évi törvény értelmében 
a király javaslatait a négy rend külön 
ülésen vitatja meg, majd együttes 
ülésen terjesztik válaszukat a király 
elé.48 Ha a rendek nem értenek egyet 
a király prepozíciójával, az uralko
dóval közösen tanácskozzák meg a 
kérdést. Ha a rendek között alakul 
ki nézetkülönbség, a király jogosult 
dönteni (a gyakorlatban egyébként 
a király nem élt ezzel a lehetőségé
vel).49 A király dönti el azt is, hogy 
milyen gyakorisággal hívja össze 
az országgyűlést.50 Az 1617. évi 
Riksdagsordning tehát a svéd rendi 
országgyűlés sajátos, négykama
rás szerkezetét intézményesítette 
(amely a gyakorlatban már I. Gusz
táv kora óta fennállt, és 1866-ig fenn 
is maradt).51

1618-ban Axel Oxenstiema átszervezte a kamarát, és 
egy viszonylagos önállóságot élvező kincstári hatóságot 
hozott létre.52 Hat évvel később föszámvevőt neveztek ki, 
egyben a kincstárban bevezették a kettős könyvvitelt, ami 
jelentősen megkönnyítette a továbbiakban a költségveté
si tervezést.53 1626-tian a másik hagyományos központi

Axel Gustafsson Oxenstiema 
(Michiel Jansz van Miereveldfestménye nyomán)

kedtek, akik nem földbirtokuk, ha
nem szaktudásuk alapján töltötték 
be pozíciójukat.58

Az 1620-as évek elején nagy 
gondot fordítottak az oktatás fej
lesztésére is. 1623-ban II. Gusztáv 
Adolf gimnáziumok létesítésére tett 
javaslatot. Az első ilyen intézmény 
1626-ban, Vásterásban kezdte meg 
működését, majd gimnázium jött 
létre Strangnasben és Linköpingben 
is. Szintén említést érdemel, hogy a 
király 1624-ben több mint három
száz földbirtokot adományozott az 
Uppsalai Egyetemnek, amelynek 
1622-től a híres tudós, a polgári 
származású Johan Skytte volt a rek
tora („kancellárja”).59

1625-ben 11. Gusztáv Adolf ki
jelentette, hogy amíg külföldön 
tartózkodik, a Riksrád fogja régens- 
tanácsként irányítani az országot 

(azaz nem személyeket, hanem az országtanácsot, mint 
testületet jelölte ki helyetteseként). Előírta azt is, hogy a ta
nácsnak állandó jelleggel, Stockholmban kell üléseznie.60 
Mivel 11. Gusztáv Adolf 1632-ben (a lützeni ütközetben) 
bekövetkezett hősi haláláig szinte soha nem tartózkodott 
Svédországban, ezzel a rendelkezésével a Riksrádoi kor-__



Jűg__________
történeti szemle ̂ ^

mányzati csúcsszervvé, a legfőbb államhatalom tényleges 
gyakorlójává tette.61

1626- ban újabb országgyűlési reformot fogadtak el. 
A Riddarhusordning nevű törvény a rendi gyűlés nemesi 
kúriájának (Riddarhus) belső szervezetét szabályozta oly 
módon, hogy innentől kezdve a kamara három osztályra 
tagozódott. Az első osztályban kaptak helyet a még XIV. 
Erik által meghonosított címekkel (grever, friherrer)62 
rendelkező nemesek (Herrestánd); a második osztályba 
sorolták azokat a családokat, amelyek egyes tagjai ország- 
tanács-tagok voltak (Riddarestánd); míg a köznemesség 
alkotta a harmadik osztályt (Svenneslánd).a

A három osztály külön szavazott, és bár kettő az egy 
arányban leszavazhatták egymást, sokáig (1680-ig) az 
volt a gyakorlat, hogy mindenképpen konszenzusra töre
kedtek.64 A törvény egyúttal -  a hatalommegosztás elvé
nek korai példájaként -  megtiltotta az országtanács tagja
inak, hogy a Riddarhus munkájában is részt vegyenek.65 
A nemesi kúria három osztályba történő tagozódása 1719- 
ig fennmaradt.66

1627- től gyakorlattá vált, hogy a király az első három 
rend (nemesség, egyháziak, polgárság) képviselőiből álló, 
úgynevezett „titkos bizottsággal” vitatta meg az érzéke
nyebb külpolitikai, diplomáciai kérdéseket.67 Jelentősen 
fejlesztették a hadsereget is, amire nagy szükség volt. hi
szen Svédország folyamatosan hadat viselt, előbb a dá
nok ellen, majd Lengyelországban -  s hamarosan a nagy 
európai hadszíntérre is kilépett. A svéd hadsereg létszáma 
ebben az időszakban megnégyszereződött.68

II. Gusztáv Adolf -  nem sokkal az után, hogy az 1629. 
évi lübecki békében a Wallenstein seregei által tönkre
vert IV. Keresztély dán király arra vállalt kötelezettséget, 
hogy Dánia tartózkodik mindennemű beavatkozástól -, 
mint a protestánsok védelmezője, a Riksdag jóváhagyásá
val belépett a harmincéves háborúba.69 Kiválóan felépített 
hadserege sorra nyerte a csatákat. 1632. november 6-án a 
svéd uralkodó a lützeni csatában életét vesztette, azonban 
a jól szervezett svéd sereg itt is győzelmet aratott.7" „Észak 
Oroszlánja” (vagy ahogy a német protestánsok nevezték: 
a „Hókiraly”)71 személyes hősiességével és katonaságával 
megalapozta országa hírnevét: Svédország átvette Dánia 
korábbi vezető szerepét a Balti-térségben, s Észak-Európa 
domináns hatalma, egyben Európa egyik kulcsállama lett.73

Az 1634. évi Regeringsform és az 
arisztokratikus kormányzat időszaka

Gusztáv Adolf egyetlen még életben lévő gyermeke, 
Krisztina mindössze öt esztendős volt, amikor édesapja 
meghalt. Alapvető fontosságú volt tehát, hogy a háborút 
viselő ország kormányzása az ö kiskorúsága idején is biz
tosított legyen. Egy héttel 11. Gusztáv Adolf halála után, 
1632. november 14-én az előrelátó Axel Oxenstiema meg 
is küldte Svédországba Regeringsfommak (azaz „kor
mányformának”) nevezett javaslatát, amelyet még halála 
előtt állítólag maga a király is jóváhagyott.73

A hatvanöt szakaszból álló jogszabályt, amelyet az or-
_  szággyűlés 1634. július 29-én fogadott el, sokan Svédor

szág első írott alkotmányának tekintik.74 A Regeringsform 
egyszerre rendezte a gyermekkorú királynő mellett szük
ségessé váló gyámkormányzati hatásköröket, és tekinthe
tő Oxenstiema közigazgatási reformjai befejezésének.75 
Bár egyetlen uralkodó sem szentesítette (és így formálisan 
nem is vált törvénnyé), a gyakorlatban 1680-ig, az abszo
lutizmus bevezetéséig döntően befolyásolta Svédország 
kormányzati rendszerét.76

A Regeringsform mindenekelőtt megerősítette és ki- 
teijesztette az -  elsősorban német és holland példák 
alapján már az 1620-as évek óta kollegiális elvek szerint 
szerveződő -  központi igazgatást.77 A már említett Svea 
hovráti (1614) mellett további három főbíróságot hoztak 
létre (Ábóban, Dorpatban és Jönköpingben).78 A kamara 
(1618) és a kancellária (1626) továbbra is fennmaradt, 
ezeken felül pedig két katonai föhivatalt is alapítottak, a 
hadügyi és a haditengerészeti kollégiumot (krigskollegi- 
um és amiralitets-kollegium).19

Az alaptörvény szabályozta a kollégiumok eljárási 
rendjét, előírta azok folyamatos működését (Stockholm
ban), megteremtve ezzel a szakterületek szerint tagozódó, 
központosított közigazgatást,80 amely -  Geofifey Trea- 
sure szavaival -  a korabeli Európa „leghatékonyabb ad
minisztrációja” volt.81 A kollégiumokban a Riksrád egy- 
egy tagjának kellett elnökölnie,82 de a többi tanácsosnak 
is jutott bőven feladat (Michael Roberts kutatásai szerint 
az országtanács huszonöt tagjából nem kevesebb, mint 
huszonháromnak lett valamilyen funkciója a kollegiális 
kormányzatban).83 Az országtanács üléseinek megfelelő 
előkészítése a kancellária-kollégium feladata volt, amely
nek továbbra is Oxenstiema maradt a vezetője.84

A helyi közigazgatás kapcsán is az abszolutisztikus ál
lamokra jellemző előrelépés történt: kimondták, hogy a 
tartományi kormányzóknak (akiket mostantól -  a stock
holmi fohelytartó kivételével -  már nem státhállemek, 
hanem landshövdingnék. neveztek) a központi kormány- 
szervek utasításai szerint kell eljárniuk.85 Az alaptörvény 
értelmében a huszonhárom kormányzó közül öt az or
szágtanácsnak is tagja lehet (a fohelytartó kötelezően a 
Riksrád tagja).86 A háborús helyzetre tekintettel a tenge
rentúli területek kormányzóinak megtiltották, hogy távol 
legyenek tartományuktól.87

Az 1634. évi Regeringsformol tehát a nyugat-európai 
(ekkor már elsősorban a francia) centralizált kormányzat 
és az 1536-1660 közötti dán arisztokratikus állam sajátos 
keveredése jellemzi: lényegében olyan abszolutisztikus 
berendezkedést hozott létre, ahol a „monarcha” pozíciójá
ban történetesen egy testület, a kiskorú király(nö) helyett 
eljáró gyámtanács áll. A jogszabály értelmében ugyanis 
-  Krisztina királynő nagykorúságáig -  a régensek (az öt 
legmagasabb országos méltóság betöltői, akit tisztségük
nél fogva egyben az országtanács tagjai is) kollektiven 
gyakorolják az államfői hatalmat, a Riksrád kötelező erejű 
instrukcióinak megfelelően.88

A régensek tanácsában Axel Oxenstiema elnökölt, és 
több rokona is helyet kapott benne. Perry Anderson úgy 
fogalmaz, hogy a kancellár „saját rokonaival pakolta azt 
tele”,89 Nagy Gábor pedig utal rá, hogy a svéd utókor a 
gyám tanácsot tréfásan Oxenstiema A 6-nek (Rt.-nek)



nevezi.90 Európában ekkor különlegesnek számított az a 
megoldás, hogy a régensi kormányzásban a királyi csa
lád egyetlen tagja sem vehetett részt.91 Megjegyzendő 
ugyanakkor, hogy a harmincéves háborúval kapcsolatos 
diplomáciai feladatai miatt maga Oxenstiema 1636-ig tá
vol volt az országtól, így a napi kormányzásban nem volt
szerepe.92

Az elkövetkező években 
két további civil főhatóság 
is létesült: a bányászati és 
a kereskedelmi kollégium 
(bergskollegium, 1637 és
kommerskollegium, 1651).93 
Bár ezeket a hivatalokat is 
tanácsosok, azaz arisztok
raták vezették, a napi ügy
viteli teendőket mindegyik 
kormányszéken az adott 
területen szakismerettel ren
delkező, fizetett (nem ritkán 
polgári származású) hivatal
nokok látták el.94

A régensi kormány
zás 1644-ig tartott, amikor 
Krisztina királynő átvette az 
államfői feladatok gyakor
lását.95 Az ifjú uralkodónő 
azonban nem különösebben 
érdeklődött az államügyek 
iránt -  ténykedése többnyire 
abban merült ki, hogy egyre 
több és több grófi és bárói 
címet adományozott. 1632—
1654 között a nemesi csalá
dok száma Svédországban
230-ról 600 fölé emelkedett, és immár hatszor annyian 
rendelkeztek grófi vagy bárói címmel, mint korábban.96 
Mindehhez jelentős birtokadományozások is kapcsolód
tak, értelemszerűen a kincstári vagyon rovására: Krisztina 
uralkodásának végén a birtokok több mint 60%-ban a ne
messég, azon belül is a legértékesebb földek néhány befo
lyásos arisztokrata család kezén voltak.97

Az 1634. évi Regeringform értelmében az országtanács
az öt országos méltóságból (egyben régensekből), vala
mint tizennégy tanácsosból98 állt volna, azonban Krisztina 
királynő újabb és újabb főnemeseket hívott meg a tanács
ba, így annak létszáma az 1650-es években már az ötvenet 
is meghaladta. Michael Roberts szerint nem kizárt (még 
ha ellent is mond a királynő kormányzással kapcsolatos 
érdektelenségéről kialakult képnek), hogy ennek az volt 
az oka, hogy Krisztina a tanácsosi címek osztogatásával 
akarta gyengíteni a Riksrád kormányzati befolyását és ha
tékonyságát.99

Időközben az európai hatalmi küzdőtéren szentesítet
ték Svédország nagyhatalmi helyzetét, amelyet egyrészt
II. Gusztáv Adolf és tábornokai hadi sikereinek, másrészt 
(nem kevésbé) Axel Oxenstiema diplomáciai tevékenysé
gének köszönhetett. A harmincéves háborút lezáró 1648. 
évi vesztfáliai békében — amelyet jórészt a svéd diploma

ták készítettek elő - ,  az országhoz csatolták egyebek mel
lett Nyugat-Pomerániát és Bréma-Werdent is.100

Az 1649. év elején egyértelművé vált, hogy Krisztina 
királynő uralkodása nem lesz hosszú életű. A mindössze 
22 éves uralkodónő unokatestvérét, az Uppsalai Egye
temen tanult Károly Gusztávot javasolta az országgyű

lésnek utódjaként,101 min
denki megdöbbenésére azt 
is bejelentve, hogy nem áll 
szándékában megházasodni.
A Riksdag így 1649 már
ciusában elfogadta Károly 
Gusztávot trónörökösként 
azzal a feltétellel, hogy meg 
kell tartania a lutheránus hi
tet, tiszteletben kell tartania 
a törvényeket és nem sértheti 
meg a korábbi privilégiumo
kat. 1650. szeptember 29-én 
a trónörököst királyi hercegi 
címmel ruházták fel.102

1654. június 6-án a ki
rálynő az Uppsalában tartott 
országgyűlés előtt bejelen
tette, hogy lemond a trónról 
(egyúttal, mint az közismert, 
katolikus hitre tért át és Ró
mába távozott).103 Augusztus 
28-án meghalt Axel Oxens
tiema, akit a kancelláriakol
légium élén fia váltott (az ő 
1656-ban bekövetkezett ha
lála után a király nem neve
zett ki új kancellárt).104 

Az országgyűlésben a há
rom adófizető rend már az 1650. évi Riksdag alkalmával 
kifogásolta, hogy az adóztatás és a hadkötelezettség kizá
rólag a közrendűeket sújtja. Petícióban követelték, hogy 
a nemesek is járuljanak hozzá az ország kiadásaihoz.105 
Ekkor fordult elő először, hogy e három rend úgy foglalt 
állást, hogy szerintük a Riddarhus 3:1 arányban lesza
vazható (ami egyébként nem volt összhangban a Riks- 
dagsordningban 1617-ben lefektetett szabályokkal).106 
Krisztina nem állt a három rend mellé, hanem megvédte a 
nemeseket -  cserébe viszont azt kérte az országtanácstól, 
hogy támogassa unokatestvére trónutódlását.107

Az új uralkodó (aki X. Károly Gusztáv néven lépett 
trónra) viszont 1655-ben már kihasználta a rendek közötti 
ellentétet, és javaslatot intézett előbb a tanácshoz, majd 
az országgyűléshez, amely szerint a nemesek vagy visz- 
szaszolgáltatják birtokait egy részét a koronának, vagy évi 
adó fizetését kell vállalniuk a kincstári kiadások fedezeté
nek biztosítása érdekében. Az adófizető rendek természe
tesen mindkét megoldást elfogadhatónak tartották és tel
jes támogatásukról biztosították a királyt, míg a Riddarhus 
-  féltve a nemesi privilégiumokat -  inkább az első opció 
mellett tette le voksát.108

Az 1655. évi országgyűlés végül kimondta, hogy „a 
megtévesztéssel adományul nyert, vásárolt vagy zálog-__
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ként megszerzett birtokok visszakerülnek a koronához”, 
és hasonlóan rendelkezett a „nélkülözhetetlen javak” (pl. 
erődök, várak, bányatelkek -  ma úgy mondanánk: az ál
lami tulajdon kizárólagos tárgyai, azaz forgalomképte
len dolgok) vonatkozásában is. Az egyéb adományozott 
birtokok forgalomképességét is korlátozták (az 1604. évi 
országgyűlés határozata szerint), és 
e földek egynegyedét is visszaszár
maztatták a koronára.109 A döntés 
csak az 1632 novembere óta elado
mányozott királyi birtokokat érin
tette, egyébként garantálta a nemesi 
birtokok sérthetetlenségét (részle
ges vagy korlátozott redukció).

1660-ban X. Károly Gusztáv -  
miután térdre kényszerítette Dániát 
-  hirtelen meghalt. Halála után az 
1634. évi Regeringsform alapján 
ismét az öt legnagyobb méltóság
ból álló régensi testület vette át az 
állam irányítását (hiszen XI. Károly 
még alig múlt négy esztendős),110 
amelynek azonban X. Károly Gusz
táv végakarata szerint ki kellett egé
szülnie Hedvig Eleonóra özvegy 
királynéval."1 A tanács vezetője 
Magnus Gábriel de la Gardie kan
cellár lett, akit nemrégiben nevezett 
ki a volt uralkodó -  ugyanakkor mágnásként korántsem a 
királypártiak táborát erősítette."3

De la Gardie az arisztokrácia érdekében politizált."3 
Elérte, hogy az országgyűlés két másik méltóságot, a 
volt uralkodó által szintén az utolsó pillanatban kine
vezett Adolf János herceget, valamint az 1655. évi re
dukció vezető alakját. Hermán Fleming fókincstámo- 
kot visszahívja a gyámtanácsból, tehát megerősödött, 
egy tekintetben azonban az elhunyt király végakarata 
is érvényre juthatott: a Riksdag 1660 novemberében 
egy olyan rendelkezéssel (Additameni) egészítette ki az 
1634. évi Regeringsformot. amely kifejezetten előírta, 
hogy a régensek tanácsában jelen kell lennie az özvegy 
királynénak is."4 •

Az Additameni kimondta továbbá, 
hogy a föhivatalokba történő kine
vezésekhez az országgyűlés jóváha
gyása szükséges, és minden lényeges 
döntésben a beleegyezését kell kérni 
(azaz nem csak konzultálni kell vele).
A Riksdagol legalább háromévente 
egyszer össze kell hívni, hogy fel
ügyeleti jogait gyakorolni tudja."5 
Egyetérthetünk Paul Douglas Lock- 
harttal abban, hogy e szabályozással 
Svédország újabb lépést tett az angol 
típusú parlamentarizmus felé -  még 
akkor is, ha tudjuk (amint Lockhart is 
említi), hogy ezek a rendelkezések el
vileg csak a király kiskorúsága idejére 

_  voltak érvényesek."6 
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Az 1660. évi Additameni abban a tekintetben is figye
lemre méltó volt, hogy a hivatalok betöltése kapcsán a 
születési elv helyett az érdemeket (és a szaktudást) prefe
rálta, ami korábban is megjelent már a kinevezési gyakor
latban, de ekkor került először normaszerüen rögzítésre. 
Ismét Lockhartot idézve: ha az 1660. év eseményeit egyik 

oldalról a nemesség és a királyi fő- 
hatalom közti egyensúly helyreál
lítása jellemezte, akkor a másik ol
dalon nem kevésbé fontos jelenség 
volt a közrendüek érdekérvényesítő 
képességének megjelenése az elő
jogait féltő nemesség ellenében."7

A gyámkormányzati feladato
kat ellátó tanács 1660-1672 között 
irányította Svédországot (förmyn- 
darregering).us Egyik első rendel
kezéseként békét kötött a svédek 
által korábban, az 1658. évi roskil- 
dei békeszerződésben porig alázott 
Dániával (a svéd csapatok elhagy
ták Sjselland szigetét, Koppenhága 
megmenekült, a főváros ostrománál 
hősiesen helyt álló III. Frigyes pe
dig az 1660. évi Rigsdagon bevezet
hette a királyi abszolutizmust).

Magnus de la Gardie tiszteletben 
tartotta az Additameni rendelkezé

seit, és ebben az időszakban három alkalommal (1664, 
1668,1672) is összehívták az országgyűlést. Ugyanakkor 
az is igaz, hogy mint az arisztokrácia képviselője, nem 
kimondottan sürgette az 1655-ben elrendelt részleges 
birtokvisszavétel végrehajtását (ami lényegében 1660-tól 
megrekedt)."9

Az abszolút monarchia létrejötte 
Svédországban, 1680-1693

1672-ben aztán XI. Károly betöltötte tizenhetedik életévét, 
ami Svédországban hagyományosan a király nagykorúsá

gának korhatára volt.120 A gyámkor
mányzás hosszú, tizenkét esztendős 
periódusa véget ért, és újra erőre kap
tak az 1650 óta fennálló ellentétek a -  
Riddarhus harmadik osztálya (a köz
nemesség) által is támogatott -  három 
alsóbb rend, valamint a főnemesek 
között.

Az első kérdés a koronázási eskü 
szövege kapcsán merült fel: az arisz
tokraták egy erősen korlátozott mo
narchiában gondolkodtak, amelyben 
a király semmit nem tehet az ország
tanács és a kollégiumok akarata el
lenében. Az ellentábor ugyanakkor 
ragaszkodott ahhoz, hogy a király 
hatalma Istentől ered, így ilyen mér-

X. Károly svéd király (J. Falok metszete. 1649)

Magnus Gábriel De la Gardie (1622-1686)



lékben a mozgástere nem korlátozható. A másik kérdés 
az államháztartás helyzetéből adódott: a nemesek újabb 
adók kivetését szorgalmazták (könnyen tehették, hiszen 
adómentességet élveztek), amit a többi rend csak akkor 
tartott megtárgyalásra alkalmas javaslatnak, ha az 1655- 
ben elhatározott redukciói végrehajtják.121

Végül az első kérdésben -  köszönhetően a hatalmának 
fennmaradása iránt aggódó, ezért a királlyal szembeszáll
ni nem merő De la Gardie vacillálásának -  az arisztokra
ták alulmaradtak. A Riksdag négy háza által 1672 novem
berében egyhangúlag elfogadott koronázási eskü szövege 
nem sokban különbözött a korábbi uralkodókétól, azaz 
lényegesen nem korlátozta a királyi hatalmat.122

1674-ben aztán Svédország háborús konfliktusba ke
veredett Poroszországgal, de Frigyes Vilmos (a „nagy 
választó”) 1675 júniusában vereséget mért az idős Kari 
Gustav Wrangel tábornok vezette seregre. Mindez felbá
torította a Skáne (Scania) 1658. évi elvesztése miatt el
keseredett dánokat, akik felszabadító háborút indítottak 
az ősi dán területnek tekintett dél-svédországi tartomá
nyért (1675-1679).123 A háború végül is V. Keresztély 
szempontjából nem volt sikeres (az
1679. évi Fontainebleau-i és lundi 
békeszerződések a status quo antét 
szentesítették), de katonailag meg
rendítette Svédországot, a svéd ál
lamkincstár helyzete szempontjából 
pedig egyenesen katasztrofális álla
potokat eredményezett.12'1

A Riksdag már 1675-ben bizott
ságot hozott létre két fontos kérdés 
vizsgálatára: egyrészt annak eldön
tésére, hogy az 1660-1672 között 
regnáló gyámtanács tagjai felelős
ségre vonhatóak-e a kudarcért (a 
szóbeszéd szerint ráadásul többen 
közülük visszaéltek hatalmukkal, és 
nem megfelelően kezelték az ország 
vagyonát); másrészt, hogy van-e le
hetőség a királyi birtokok visszavé
telével kapcsolatos általános felha
talmazás megadására (azaz tovább 
lehet-e lépni az 1655. évi országgyűlés-végre sem hajtott 
-  rendelkezésein).125

Ekkor XI. Károly legfontosabb bizalmasa már Johan 
Gyllenstierna (Magnus de la Gardie egyik legnagyobb el
lenlábasa) volt, aki mindkét kérdésre egyértelmű igennel 
válaszolt, s aki igen nagy hatással volt a király politikájára 
és -  1680 júniusában, rövid betegség után bekövetkezett 
halála ellenére -  Svédország további évtizedeire is.126 Az 
ö elképzelése az volt, hogy 1680 őszére országgyűlést hív
nak össze, és annak kell döntenie a fenti ügyekben, a bi
zottságjelentése alapján.127 Amikor Gyllenstierna váratla
nul meghalt, XI. Károly a Riksrád véleményét kérte arról, 
hogy legyen-e még ugyanebben az évben országgyűlés, 
vagy halasszák-e el azt inkább egy évvel későbbre. A ta
nács végül úgy foglalt állást, hogy „a Riksdag összehívása 
szükséges és elkerülhetetlen”.1211 Az ülés nyitónapjaként
1680. október 1-jét tűzték ki.

Amint az várható volt, a gyűlésen ellentétbe került 
egymással a három alsóbb rend és a nemesség. A paraszti 
küldöttek -  a kancellária segítségével -  radikális javasla
tot fogalmaztak meg, amely az 1650. évi petícióhoz visz- 
szanyúlva teljes, korlátozás nélküli redukciót, s egyben a 
gyámkormányzat tisztségviselőivel szembeni elszámol
tatást irányzott elő.129 A javaslattal a másik két adófizető 
rend is egyetértett, de természetesen éles tiltakozást vál
tott ki a nemesek kúriájában, a Riddarhusban. Utóbbi az 
országtanács közbenjárását kérte arra figyelemmel, hogy 
privilégiumaik megsértéséről van szó.150 A Riksrád egyet
értett a felvetéssel, és elhatározta, hogy a rendek közötti 
ellentétek kiélezésével, obstrukcióval kell megakadályoz
ni a redukcióra vonatkozó indítvány országgyűlési elfo
gadását.131

A Riddarhus harmadik osztálya, a köznemesség azon
ban szembefordult a főnemesi állásponttal, és úgy fog
lalt állást, hogy egy bizonyos határig támogatja a birto
kok visszavételét. A második osztály is hajlott egy ilyen 
kompromisszumos megoldásra, sőt, a grófok és bárok 
osztályában is megosztottság alakult ki.132 Az „oszd meg 

és uralkodj” politikája, melyet az 
arisztokratikus országtanács ötölt ki, 
épp a várttal ellentétes eredményre 
vezetett: a Riddarhus végül a reduk
ció elfogadása mellett döntött. Mi- 
chael Roberts meg is jegyzi, hogy az 
alsóbb nemesség és a három adófize
tő rend politikai szövetségének kö
szönhető a birtokvisszavétel (amely 
érdekszövetség 1650-ben még nem 
létezett, akkor a nemesség még egy
ségesen lépett fel).133

Az országtanács -  látva az arisz
tokrácia teljes kudarcát -  alkotmá
nyossági aggályainak adott hangot 
a döntéssel szemben, és tiltakozó 
jegyzéket nyújtott be az uralkodó
nak. Az eljárási szabálytalanságot 
elsősorban abban látta, hogy a köz- 
rendüek rákényszerítették akaratukat 
a nemességre, másodsorban pedig 

abban, hogy a Riddarhuson belül két osztály leszavazta 
a harmadikat (történetesen a grófok és bárok osztályát, 
azaz épp a legmagasabbat).134 XI. Károly, akit a történet
írók valamilyen okból nem tartanak különösebb tehetség
nek vagy szellemi nagyságnak, az alábbi zseniális választ 
adta: „hogy vállalhatnám annak kockázatát, hogy a négy 
rend döntésével ellentétesen cselekedjek”.135

Az országgyűlés döntése tehát végérvényesen meg
született az általános birtokvisszavételröl (reduktionsbes- 
/«/j.136 Ezzel összefüggésben felmerült a kérdés, hogy az 
1655. évi országgyűlésen megteremtett precedens (korlá
tozott redukció és a megmaradó nemesi birtokok sérthetet
lensége) miatt ez a döntés nem jogsértö-e, azonban alap
vetően mindenki egyetértett azzal, hogy nem az, mivel a 
svéd alkotmányosság alapjának tekintett IV. Magnus-féle 
landslag kimondta, hogy a királyi birtokok elidegeníthe-
tetlenek.137 Vagyis: épp az 1655. évi sérthetetlenségi ga-__
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randa volt alkotmányellenes, egyébként pedig az ország
gyűlés nyugodtan felülírhatja saját korábbi döntését.13*

Ezt követően viszont maga XI. Károly fordult a Riks- 
daghoz a saját közjogi kérdéseivel. Első kérdése az volt, 
hogy az 1634. évi Regeringsfonn alkalmazható-e egy 
olyan időszakban, amikor a király nagykorú, és így maga 
gyakorolja az államfői hatalmat az országban. Második 
kérdése arra irányult, hogy a Riksrádnak joga van-e be
avatkozni a törvényalkotási munkába, és játszhat-e egy
fajta közvetítő szerepet az országgyűlés és az uralkodó 
között. A harmadik kérdés sem volt kevésbé irányított: 
van-e olyan alkotmányos szabály, amelynek értelmében a 
király köteles lenne a Riksrád tanácsát elfogadni.139

Nyilvánvaló volt az adott helyzetben, hogy az -  amúgy 
is királypárti többségű -  országgyűlés az uralkodó mind
három kérdésére az elvárt választ fogja adni. így is történt: 
az első kérdésre az a válasz született, hogy a nagykorú 
király semmilyen mértékben nincs alávetve a Regerings- 
fonnnak, csakis a törvényeket és a szokásjogot kell tisz
teletben tartania; a második kérdésre adott állásfoglalás 
szerint a Riksrád nem rend, és nincs is semmilyen köz
vetítői jogköre a rendek és a király egymás közötti viszo
nyában; végül a harmadik kérdésre akként válaszoltak, 
hogy a király csak Istennek felelős, és a nagykorú királyt 
semmilyen tanács semmilyen javaslata nem korlátozhatja 
döntési jogkörében.140 Ahogy Geoffrey Treasure fogal
maz: ezekkel a válaszokkal a Riksdag „úgy dobta el az 
alkotmányos kormányzás évszázados gyakorlatát, mint 
valami régi ruhát".141

Alkotmányjogi értelemben IV. Magnus 1350-1352. évi 
törvénykönyvéből sikerült levezetni azt, hogy Svédország 
korlátlan monarchia! Gyllenstiema ügyességét dicséri, 
hogy -  bár 1680 nyarán bekövetkezett halála miatt szemé
lyesen már nem alakíthatta a vitát -  az országgyűlésen a 
nemesi kúria megosztásával sikerült elérni, hogy általános 
adó megszavazása helyett (ami a Riddarhusban biztosan 
elbukott volna) a megrendült államháztartás helyzetének 
javítására az általános redukció, s egyben a régenstanács 
tagjainak elszámoltatása mellett döntsenek.142 Az adózta
tással való fenyegetés egyébként Hans Wachtmeister ad
mirális trükkje volt, amivel sikerült a Riddarhus többségét 
a királyi javaslat mellé állítania.143

Az 1680. évi Riksdagon felállított speciális bíróság 
(a Sióra Kommission, azaz Nagy Bizottság) a gyámkor
mányzat idejében aktív országtanács-tagokat megfosztot
ta hivatalától és súlyos pénzbüntetéseket szabott ki velük 
szemben.144 1680-1682 között végrehajtották a redukciót, 
amelynek eredményeképpen a kincstár a korábban elado
mányozott birtokok 80%-át kártalanítás nélkül visszavet
te (amivel a mezőgazdasági művelésre alkalmas nemesi 
birtokok mérete a felére csökkent).145 Az „államosítás” 
ugyanakkor nem érintette a 600 birodalmi tallérnál kisebb 
értékű földeket (ez volt a köznemesség kompromisszu
mosjavaslata).146

Az 1682. évi Riksdag még az 1680-asnál is tovább ment 
a királyi hatalom megerősítésében: az uralkodót általános 
törvényalkotási joggal (lagslfting)147 ruházta fel (az al
kotmánytörténészek ehhez a döntéshez kötik az abszolút 

_  monarchia svédországi megvalósulását).148 Ugyanezen az 
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országgyűlésen az általános hadkötelezettség helyett kirá
lyi toborzást vezettek be, a redukciót pedig kiterjesztették
-  immár mindennemű alsó értékhatár nélkül -  valameny- 
nyi, 1632 előtt eladományozott koronabirtokra.149 A király 
ugyanekkor megfogalmazott politikai végrendeletében ki
jelentette: az országtanács az ö tanácsa, és „szabad akarata 
eldönteni, hogy kíván konzultálni vele, vagy sem”.150

XI. Károly -  a parlament által támogatott abszolu
tizmus svéd modelljének megfelelően -  ezt követően is 
előszeretettel hívott össze országgyűléseket, amelyeken 
fokozatosan tovább bővítette hatalmát. 1686-ban a Riks
dag tovább egységesítette a nemzeti egyházat, amelynek 
fennhatóságát a királyság egészére kiterjesztette, az 1689. 
évi országgyűlésen elfogadott törvény (Kassationsakt) 
pedig nem kevesebbet deklarált, mint hogy „a király cse
lekedeteit és szándékait senki sem vonhatja kétségbe”.151 
Ugyanekkor a Riksdag azt is kinyilvánította, hogy „hábo
rú idején a király maga is növelheti az adót”.152

A folyamatot végül az 1693. évi stockholmi országgyű
lés tetézte be, amikor november 20-án elfogadta a szuve
renitás nyilatkozatát (Sin’eranitetsjorklaríng), amelynek 
értelmében a király isteni jogon -  és az isteni akarat kép
viselőjeként -  Svédország abszolút uralkodója, aki „sen
kinek a Földön cselekedeteiért nem felelős, hanem hatal
ma és ereje van kénye szerint és mint keresztény király 
vezetni és irányítani országát”.153 A teljes körű döntési jog 
kiterjedt a háború és béke kérdésére is (egészen 1693-ig 
háború indításához össze kellett hívni a Riksdagol).154

Ezzel az 1665. évi Kongelovbán (a dán abszolút mo
narchia chartális alkotmányának tekinthető „királytör
vényben’j  leírtakhoz hasonló egyeduralmi rendszer jött 
létre Svédországban anélkül, hogy egységes jogi doku
mentumba foglalták volna annak szabályrendszerét. Erre 
ugyanis nem volt szükség, mivel a svéd király primátu
sa -  legalábbis az 1680-ban uralkodóvá váló értelmezés 
szerint -  nyilvánvalóan következett a 14. századi alkot
mányos hagyományból. A svéd abszolutizmus tehát nem 
jelentett a dániaihoz hasonló alapvető szakítást a korábbi 
kormányzati formával.155

XII. Károly uralkodása 
és az abszolutizmus vége

XI. Károly 1697 áprilisában bekövetkezett halála után utód
ját (egyetlen, még életben lévő fiát, az uralkodásra módsze
resen felkészített, katonai kiképzésben és polgári oktatás
ban is részesült Károlyt) azonnal nagykorúvá nyilvánították
-  két évvel előbbre hozva ennek időpontját, hiszen ekkor 
még csak 15 éves volt.156 Az új király a szuverenitás-nyi
latkozatra hivatkozva nem volt hajlandó hitlevelet aláírni 
(amire 1594 óta nem volt példa Svédországban), sőt V. Ke- 
resztély dán királyhoz (1670-1699) hasonlóan ö maga tette 
a saját fejére a koronát (amely egyébként félrebillent, amit 
sokan baljós jelnek tekintettek).157

XII. Károly jól felfegyverzett és kiválóan képzett, 
90 000 fős szárazföldi hadsereget (tizenkét lovas és hu
szonkét gyalogos hadosztályt),158 valamint egy harminc-



négy sorhajóból és tizenegy fregattból álló hadiflottát 
örökölt édesapjától. Ez volt Svédország történetének leg
jobb és legerősebb hadserege (Nagy 
Gábor véleménye szerint „ebben a 
minőségében Európa legnagyobb
ja”).159 Mindezek ismeretében nem 
csoda, hogy az új király uralkodását 
gyakorlatilag teljes egészében a had
viselés, az 1700-1720 közötti Nagy 
Északi Háború határozta meg -  bár 
megjegyzendő, hogy e háborúba 
XII. Károlyt a dán, orosz és szász 
államok szövetsége kényszeritette 
bele.160

A svéd hadsereg Dániát pillanatok 
alatt meghátrálásra kény szeri tette, 
ezután pedig az oroszok ellen fordult.
1700-ban, a narvai csatában a svédek 
(az igen nagy túlerő ellenére) még 
győzni tudtak, sokkal szervezettebb 
hadseregüknek köszönhetően.161 Az 
1709. évi poltavai csatában viszont
-  miután visszautasította Nagy Péter 
cár békeajánlatát -  XII. Károly rend
kívül szerencsétlen (és a háború ki
menetele szempontjából fordulópontnak tekinthető) vere
séget szenvedett,162 aminek az lett a következménye, hogy 
Svédország elveszítette (a vesztfáliai béke és Dánia 1658. 
évi legyőzése óta élvezett) északi nagyhatalmi szerepét.163 
A svéd uralkodó Benderbe 
menekült, vonakodó oszmán 
szövetségesének oltalma alá 
helyezve magát.

XII. Károly uralkodása 
alatt egyszer sem hívta ösz- 
sze az országgyűlést (ami 
szintén példátlan volt Svéd
ország történetében, ahol a 
parlament még az abszolu
tizmus 1680. évi bevezeté
sét követően is rendszeresen 
ülésezett, még ha önálló dön
téseket nem is hozott). Ami
kor pedig tudomást szerzett 
arról, hogy távollétében a 
tanács ezt mégis megtette 
(a békekötés előkészítése 
érdekében), az ekkor már 
egyfajta politikai menekülti 
státusban T örökországban 
tartózkodó és a török katonai 
segítségben -  alaptalanul -  
reménykedő uralkodó hala
déktalanul megüzente, hogy 
feloszlatja.164

A király -  aki 1714-ben 
hagyta el Törökországot, és 
fél Európán keresztüllovagolva tért vissza Stralsundba16-
-  1718 decemberében Norvégiában fejlövés következté

ben életét vesztette. Máig tartja magát a teória, hogy nem 
szokványos háborús sérülés, hanem gyilkosság történt,

amelyet a király hatalmát megdön- 
teni szándékozó (XII. Károly sógo
rát, Frigyes hesseni herceget támo
gató) svéd udvari körök szerveztek 
meg.166 Ezt a vélekedést támasztják 
alá az esemény gyanús körülmé
nyei: az uralkodót Fredriksten erőd
jének ostrománál a lövészárokban, 
saját seregének szemlézése közben 
érte a halálos találat.167

Károlynak nem volt gyermeke, 
így rögtön két oldalági rokon is je
lentkezett a megüresedett trónra: 
holstein-gottorpi. Károly Frigyes 
(XII. Károly nővérének a gyer
meke), valamint az elhunyt király 
húga, Ulrika Eleonóra (aki 1715- 
ben kötött házasságot a már említett 
Frigyes hesseni herceggel). Ulrika 
Eleonórát (XII. Károly tudtán kívül) 
már 1713-tól meghívták a tanács 
üléseire, sőt, olyan javaslat is volt, 
hogy a király távollétében legyen ő

az ország régense.168
Mindezek után nem meglepő, hogy XII. Károly halá

la után ő került ki győztesen a trónviszályból, amit az is 
nagyban elősegített, hogy félje tanácsára kinyilvánította,

hogy fiúörökös hiányában 
a királyválasztás joga visz- 
szaszállt a Riksdagra, majd 
1719-ben össze is hívta az 
országgyűlést. Ezek után ki 
mást választhattak volna a 
rendek, mint a régi alkotmá
nyos rendet felélesztő, XII. 
Károly után teljesen új stílu
sú kormányzást ígérő főher
cegnőt?169

Ugyanezen az országgyű
lésen új Regeringsfonnot is 
elfogadtak, amelyet egy év
vel később (1720-ban) egy 
újabb követett. Ulrika Eleo
nóra a kezdetektől egyértel
művé tette, hogy nem kíván 
egyedül uralkodni, hanem 
társuralkodóként maga mel
lé kívánja venni házastársát, 
akinek javára végül le is 
mondott a trónról. Az erede
tileg kálvinista Frigyes azon
nal kijelentette, hogy ő lelke 
mélyén valójában mindig is 
lutheránus volt, egyúttal kész 
volt koronázási hitlevelet is 

aláírni. A parlament mindezt elfogadta, és 1720 márciusá
ban felajánlotta számára a trónt.170

XJI. Károly svéd király portréja
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XII. Károly svéd király (1697-1718) emléktáblája Budapesten,
a Váci utcában (Jarl Ottó alkotása, 1914)
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történeti szemle

Az 1720. évi Regeringsformma 1 új korszak vette 
kezdetét, amelyet a „szabadság korának” (Frihetstiden) 
szoktak nevezni. Az új alkotmány újraszabályozta a ki
rály, az ismét Riksrádnak nevezett országtanács, a kol
legiális kormányzati szervek és a parlament egymáshoz 
való viszonyát, és kimondta, hogy a végrehajtó hatalom 
a (még rendi alapon szerveződő és tagozódó) parla
mentnek felelős. Az országgyűlésben az angol modellre 
emlékeztető kétpárti struktúra jött létre („sapkások” és 
„kalaposok”). A jól indult, azonban igen hamar partta
lan politikai vitákba és korrupcióba fulladt parlamentáris 
időszak 1772-ig, az ekkor már két esztendeje uralkodó
III. Gusztáv felvilágosult abszolutista államcsínyéig 
tartott.171 A svéd koronázási jelvények
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Nótári Tamás

Cicero államelméletének 
alakulása a Pro Marcello

tükrében

Caesar 46. július 25-én tért vissza africai hadjáratáról 
Rómába, Cicero pedig ekkortájt biztonságban érez
hette magát Rómában, mivel egyfelől Caesartól 

megfelelő biztosítékokat kapott, másfelől pedig az új igaz
gatásban helyet kapott barátai, A. Hirtius és L. Comelius 
Balbus, valamint a kegyelmet nyert C. Cassius Longinus, 
M. Iunius Brutus és R Comelius Dolabella jóvoltából.1 
Brutus kérésére megírta az azonos című retorikatörténeti 
munkát, és elkezdte a Cato niaior de seneclulél.2 Cassius, 
Dolabella és Hirtius hosszasan időztek mesterük tusculu- 
mi villájában, aki Caesar elé küldte őket.3 Barátaihoz inté
zett leveleiben arról számol be, hogy befolyása Rómában 
jelentősen csökkent,4 az általa nem kedvelt Epikurost kö
veti,5 lemond arról, hogy Caesar igazgatására hatást gya

koroljon,6 és kizárólag elméleti munkájának kíván élni.7 
E munkái természetesen a köztársasági államforma ma- 
gasztalását és helyreállítását célozta.8

Ebben a történelmi-politikai helyzetben született a Ci
cero szónoki életműve kései szakaszának egyik jelentős -  
s egyúttal az ún. orationes Caesarianae első -  darabja, a 
Pro Marcello, amely látszólag nem más, mint védőbeszéd, 
ugyanakkor azonban a cicerói állam- és politikaelméle
ti cotpits kiemelkedően fontos alkotóeleme. írásunkban e 
beszédet a következő aspektusokból kívánjuk behatóbban 
vizsgálni az oratio történeti hátterének vázolása és a cicerói 
állambölcseletben elfoglalt helyének meghatározása után. 
(I.) Először a clementia Caesarís fogalmának megjelenését 
vesszük górcső alá a Pro Marcelíóban. (II.) Ezután a dicta- 
tomak tulajdonított sapientia politikai erényének a clemen- 
liával ellentétes irányba ható szerepét elemezzük a beszéd
ben, és ezáltal a Cicero által Caesar felé a politikai életben 
megfogalmazott intelmek, illetve óhajok vonatkozásában. 
(III.) Végül pedig az oratióbán vázolt Caesar-képet vetjük 
össze a korabeli politika valóságával, illetve a kortársak 
Caesar-képével, rámutatva a Cicero által ehelyütt megfo
galmazott vezetői-uralkodói erények hiányából fakadó, a 
római közéletre gyakorolt hatásokra.


