
Képes György

A király a középkori 
dán monarchiában

A Magyarországon megjelent, Dániáról szóló törté
nelmi ismeretterjesztő munkák nem mulasztják el 
megemlíteni, hogy a Dán Királyság „a világ leg
régibb monarchiája”,1 Lester B. Orfield a skandináv jog

fejlődés tárgykörében megjelent könyvében pedig egye
nesen azt állítja, hogy „Európa legrégibb állama”, melyről 
már a 700 körül keletkezett óangol Beowulf-ének2 is „léte
ző királyságként beszél”.3 Ezek némiképp túlzó megálla
pítások, mint ahogy az is definíció kérdése, hogy valóban 
a jelenleg uralkodó dán királyi család-e a legrégebbi eu
rópai dinasztia. Kétségtelen, hogy Öreg Gorm (Gorm den 
Gamle, 934?-958) II. Margit jelenlegi királynő egyenes 
ági felmenője, azonban Gorm fiúágának már 1042-ben 
magva szakadt. Az Oldenburg- (Oldenborg-) ház 1448 óta 
uralkodik Dániában, 1863-tól pedig ennek a dinasztiának 
is egy oldalága, a Glücksburg- (Glücksborg-) dinasztia 
adja az államfőket.4

Pontosan nem tudjuk, mikor jött létre valamiféle kez
detleges dán államiság egy központi hatalom alatt. A Beo- 
wulf cselekménye valóban egy Hrothgar (Hroögar) nevű 
„dán király” környezetében játszódik (feltehetőleg a VI. 
században), de hogy ez ténylegesen dán királyság lett vol
na, az a legnagyobb jóindulat mellett is erősen vitatható.5 
Feltételezhető persze, hogy évszázadokon keresztül több 
kísérlet is volt a dánok egy fő alatti egyesítésére (mint 
például a VIII-IX. század fordulóján, Godfred idején),6 
azonban bizonyos, hogy egészen a X. századig léteztek 
párhuzamos fejedelemségek, és uralkodtak királyok egy
más mellett.7

A XII. század közepén íródott, a dán történelmet a
IX. századtól tárgyaló Roskildei Krónika (Chronicon 
Roskildense) szerint a régi időkben „multi fUerunt reges 
in Dania” („sokan voltak a királyok Dániában”). Volt, 
hogy „ketten voltak Jyllandon, Fyn szigetén egy harma
dik, Sjsllandon egy negyedik, Skánéban egy ötödik”. De 
„néha ketten voltak egész Dániában, néha egész Dániá
ban volt egy, néha pedig egyazon király volt Dániában és 
Angliában”.8 Ennél szebben aligha lehet megfogalmaz
ni az állandó központi hatalom -  keresztény monarchia 
előtti időkre oly jellemző -  hiányát. Nemritkán ugyanis 
több fejedelem egy időben uralkodott különböző terüle
teken, vagy akár az ország egészére nézve osztották meg 
egymás között a hatalmat. Volt, hogy ugyanazon királyi 
nemzetség felnőtt férfi tagjai (testvérek, unokatestvérek) 
kormányoztak együtt, de olyan is, amikor egymással ro
konságban nem lévő vezérek osztozkodtak az országon 
vagy annak egyes részein.9

A történettudomány mai állása szerint Dánia (Dan- 
mark) országnévkénti első említése is csak a X. század 
közepéről, Öreg Gorm és fia, Kékfogú Harald (Harald
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Blátand, 958-987) uralkodása idejéből való.10 Az egyik 
jellingi rúnakövön, melyet Gorm állíttatott felesége, Thy- 
ra emlékére, a „Tanmarkar but” felirat olvasható.11 Gorm 
és Thyra házassága minden bizonnyal jelentős lépés volt 
az ország végleges egyesítése felé, ugyanis a király nyu
gati (jyllandi) volt, míg felesége keletről (Sjsllandról 
vagy Skánéból) származott.12 Dán Királyságról a hagyo
mány szerint így Gorm és Harald idejétől, a X. századtól 
beszélünk, és Harald uralkodásától számíthatjuk az euró
pai típusú, keresztény dán királyság első korszakát (a ke
reszténység felvétele a 960-as években, az egyházszerve
zet kiépülése, nyugati minták megjelenése).13

Kai H0rby dán történész a Medieval Scandinavia című, 
1993-ban megjelent enciklopédiában Harald mellett má
sik két, XI. századi király jelentőségét is hangsúlyozza: 
az egyik II. Sven (Sven Estridsen, 1047-1074), akinek 
az idején a keresztény egyház szervezete, a püspöksé
gek rendszere kialakult; a másik pedig IV. (Szent) Knud 
(1080-1086), aki jelentős adományokkal és privilégiu
mokkal támogatta az egyházat, 1101. évi szentté avatása 
pedig az önálló dán (akkor még: skandináv) érsekség lét
rejöttét segítette elő.14

A dán középkori állam ezen első korszakát (H0jmidde- 
lalder), amely a XIII. század második feléig tartott, a viking 
hagyományok és az európai feudális állam sajátos kevert 
változata, a nyugati minták megkésett, lassú (és nem teljes) 
átvétele jellemzi. A második korszak kezdetének a nemesek 
által 1282-ben V Erik királlyal (Erik Klipping, 1259-1286) 
kiadatott, „dán Magna Cartaként” is emlegetett hándfzst- 
ninget15 tekinthetjük, de ismert későbbi korszakhatár is a 
dán historiográfiában (XIV. század közepe).16

A késő középkorban (Senmiddelalder) az ország kor
látozott monarchia lett, melyben a király és a rendek kö
zötti hatalommegosztás a magyar királyi hitlevelekhez és 
az angol charterekhez hasonló hándfzstningekkel (pac- 
ta conventákkal) időről időre megerősített kontraktuson 
alapult.17 A rendi állam időszakát is két korszakra szokás 
osztani, melyek határát a királyi reformáció, a katolikus 
egyház hatalmának megsemmisítése útján 1536-ban vég
bement alkotmányos „forradalom” jelenti.18 A mai dán 
történetírás az 1282 előtti keresztény állam és a rendi mo
narchia első, 1536-ig tartó időszakát tárgyalja együtt „kö
zépkor” (Middelalder) címszó alatt.19

A király szerepe a dán középkori 
államban

A király (óészaki nyelven: konungr) szó -  mint utaltunk 
rá -  a X. századig több, egymással párhuzamosan vagy 
felváltva uralkodó; illetve a későbbi ország különböző ré
szein vagy a meghódított területeken élő, harcoló népe
ket vezető fejedelmet jelentett.20 Ez korántsem jelenti azt, 
hogy ők valóban mind középkori értelemben vett uralko
dók lettek volna -  lehettek közöttük olyanok, akik azért 
nevezték magukat királynak, mert a legelőkelőbb nem
zetséghez tartoztak, többségük pedig a harcosok által egy 
adott (tengeri) hadjáratra választott vezér lehetett.21
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Az európai típusú, territoriális hatalom létrejöttét jel
zi ugyanakkor a X. század második feléből származó, 
nagyobbik jellingi rúnakő felirata, mely szerint (Kék
fogú) Harald „megnyerte egész Dániát és Norvégiát, és 
kereszténnyé tette a 
dánokat”.22 Ez alap
ján Haraldot -  esetleg 
édesapját, Öreg Gor
mot -  tekinthetjük a 
középkori Dánia első 
királyának. Jens E.
Ölesen szerint ugyan
akkor I. (Nagy) Val- 
demárig (1157-1182) 
nem volt jellemző 
Dániára az egységes 
központi hatalom, sőt 
az a fiai, VI. Knud 
(1182-1202) és II.
(Győzedelmes) Valde- 
már (1202-1241) idő
szakát követően ismét 
széthullott.23 (Nagy 
Valdemár és fiai idő
szakát nevezi a dán 
történetírás „A Valde- 
márok korának” -  dá
nul: Valdemarstiden.)

A viking kori fe
jedelmek (királyok) 
hatásköreitől, hatal
máról keveset tudunk.
Az biztos, hogy a dá
nok igen nagy had
járatokat vezettek, és 
azt is tudjuk, hogy 
már a VIII. században 
jelentős építkezések 
(a Kanhave-csatorna 
kiásása, a Danevirke 
földsánc tölgyfapalánkjainak lerakása) zajlottak náluk, 
melyekhez nyilvánvalóan szükség volt komoly szervező 
erőre, vezetésre. A frank- és németföldi misszionáriusok is 
nagyban függtek a dán királyok jóindulatától. Mindezek
ből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy már Gorm és 
Harald időszakát megelőzően is létezhetett (időről időre) 
valamiféle hierarchikus hatalmi szervezet.24

A király ugyanakkor nemcsak a viking korban, hanem 
még a későbbi, középkori dán jogfelfogás szerint sem volt 
több, mint primus inter pares, akit a szabadok azért vá
lasztottak, hogy harcba vezesse őket (esetleg békeidőben 
a fenti, jelentősebb munkálatokat irányítsa).25 Amikor 
nem volt ilyen „rendkívüli állapot”, döntéseket csak a sza
badon gyűléseivel (a tingekkel) együtt hozhatott. A viking 
uralkodók bármikor elmozdíthatók, megbüntethetők vol
tak, súlyosabb esetben meg is ölhették őket. Kenneth Mil
ler szerint a mindenkori király tehetségétől, tekintélyétől 
függött, hogy milyen mértékben volt személyes beleszó
lása a közösség ügyeibe.26

A király sokáig legfontosabb joga az volt, hogy had
ba hívhatta alattvalóit. Ez az uralkodói jog a nemzetségi 
korból ismert hagyományos hajóállítási kötelezettségből 
(leding) eredt, melynek lényege az volt, hogy a nemzet

ségek vezetői (a törzsi 
előkelők) évente egy
szer kötelesek voltak 
hajóikkal (azok teljes 
felszerelésével és sze
mélyzetével) a király 
rendelkezésére állni.27 
A ledingben lehető
ségeihez képest min
denkinek részt kellett 
vennie, mely kötele
zettség a középkorban 
két vonatkozásban is 
tovább élt: egyrészt 
egy általánosabb, a 
szárazföldi hadvise
lésre is kiterjedő vé
delmi kötelezettség
ben; másrészt a király 
részére fizetendő adók 
létrejöttében.28

A középkori Euró
pára jellemzőhöz va
lamelyest hasonlító 
monarchikus hatalom 
csak a XII. század vé
gén jött létre Dániában. 
Ehhez -  Jens E. Ölesen 
dán történészprofesz- 
szor véleménye szerint 
-  I. Valdemár elvitat
hatatlan tehetsége mel
lett az 1103-1104 (az 
önálló dán egyháztar
tomány megalapítása) 
után megerősödő dá

niai egyházra és annak nem kevésbé tehetséges vezetőire, 
különösen Eskil, Absalon és Anders Sunesen lundi érsekek
re is szükség volt.29

A 12. századig a törvényalkotás joga (és általában a 
tartományi, esetleg országos jelentőségű döntések meg
hozatala, legyenek azok akár súlyos bűncselekményekben 
hozott egyedi ítéletek is) a szabadok tartományi gyűléseit, 
a landstingeket illette. A régi királyok szerepe békeidőben 
inkább végrehajtó jellegű volt.30 Eric Christiansen a vi
kingek koráról írt művében idézi az izlandi Halli stiröit 
(„Makacs Halli”), Keménykezű Harald norvég király kró
nikását, aki egy, Sven Estridsen uralkodása idején tartott, 
a dán királyt norvég ellenfelével való békekötésre kötele
ző gyűlésről azt írja: „Jogos megmondani a fejedelmek
nek mindent, mit népük kíván.”31

Eltekintve néhány bizonytalan, illetve inkább kompi- 
latív jellegű jogforrástól (mint amilyen Szent Knud 1085. 
évi privilégiumlevele vagy a XII. század végi vederlov 
volt), a történettudomány VI. Knud 1200. évi, Skáne lakói

Kékfogú Harald által állíttatott jellingi rúnakő
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részére kiadott, emberölésre vonatkozó dekrétumát tekinti 
az első, valóban a király által alkotott törvénynek, ame
lyet aztán mások is követtek, mint például a tüzesvaspróba 
betiltása 1216-ban.32 Sverre Bagge norvég történész arra 
hívj a fel a figyelmet, hogy a királyi törvényalkotási jog „a 
királyi ítélkezés elterjedésével párhuzamosan fejlődött”.33

A tartományi szokásjogokat összefoglaló gyűjtemé
nyek közül az 1241-ben kelt híres jyllandi jogkönyvről 
(Jyske Lov) mondhatjuk, hogy annak kezdeményezője az 
uralkodó volt.34 II. Valdemár ezt -  bár a viborgi landsting- 
gel is jóváhagyatta35 -  vordingborgi kastélyában, egy (a 
későbbi Danehofokhoz hasonló) arisztokratikus gyűlésen 
adta ki.36 A jogkönyv sokat idézett rendelkezése szerint 
a törvényeket a király bocsátja ki (kongen giver), a tar
tomány pedig megerősíti (landet vedtager)3 E szabályt 
1256-ban I. Kristóf (1252-1259) is megerősítette, Jakob 
Erlandsen lundi érsek törekvései ellenében.38

Siguröur Líndal izlandi jogtörténész professzor sze
rint a középkori Dániában nem jött létre a feudális 
Nyugat-Európára jellemző királyi törvényhozó hatalom.39 
Erik Klippingnek az 1282. évi hándfxstnmgfaen (az első 
dán királyi hitlevélben) ígéretet kellett tennie arra, hogy a 
„valdemári törvényeket” nem változtatja meg. A törvény
hozással kapcsolatos hasonló korlátozások a későbbi hit
levelekben is megjelentek.40

A késő középkori dán királyok hatalmát és az azzal kap
csolatos, a kora újkor első másfél évszázadát is meghatá
rozó közjogi felfogást jól példázza az a jellemzés, amelyet 
1513 körül Birger Gunners0n érsek adott a dán királyról: 
ő a legmagasabb méltóság, aki „az országot használja, de 
nem birtokolja”, ha pedig nem megfelelően „használja” 
azt, helyéről elmozdítható. A valódi hatalmat tehát a con- 
siliaros, electores et regnicolas gyakorolják.41

Királyválasztás

Dánia a középkorban mindvégig választott királyság 
(valgkonged0mme) volt. A leghíresebb középkori króni
kaíró, Saxo Grammaticus híres művében, a XIII. század 
elején írt Gesta Danorumban a történelem előtti időkről 
szólva írja, hogy az ősök szokása az volt, hogy a földből 
kiemelkedő köveken állva szavaznak a királyuk szemé
lyére.42 Az uralkodókat e régi, viking kori szokások to
vábbéléseként sokáig ténylegesen a szabadok gyűlésein, 
a landstingeken választották.43 A királyválasztás joga jel
lemzően egy-egy tekintélyes nemzetségre korlátozódott, 
azaz a gyakorlatban az elhunyt uralkodó legidősebb vagy 
legalkalmasabb túlélő férfi rokonát (nem feltétlenül a fiát) 
választották meg királlyá a gyűléseken.44

A három legfontosabb tartománygyűlést Ringstednél 
(Sjslland és más kisebb szigetek), Viborgnál (Észak-Jyl- 
land) és Lund közelében, Arnedalnál (Skáne és a ma 
Svédországhoz tartozó többi, egykori kelet-dániai terü
let), a szabad ég alatt tartották.45 Az első ismert, király
választásról szóló leírást a XII. század első felében íródott 
Roskildei Krónika közli (Sven Estridsen 1047. évi meg
választásáról).46 Inge Skovgaard-Petersen értelmezése 
szerint Saxo négy tartományi gyűlés (Jylland és Skáne,
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valamint Sjslland és Fyn szigetei) döntéseire utal a Gestá- 
ban,47 Peter Kurrild-Klitgaard azonban arra hívja fel a fi
gyelmet, hogy a három fő landsting mellett az Odensénél 
(Fyn), valamint Urnehovednél (Dél-Jylland) tartott kisebb 
gyűlések ténylegesen csak ritkán szóltak bele a királyvá- 
lasztásba.48

A három legfontosabb gyűlés a hagyomány szerint 
Viborg, Lund, Ringsted (azaz Jylland, Skáne, Sjslland) 
sorrendben követte egymást,49 az „első szavazat” tehát a 
viborgi gyűlést illette, azonban a többi landsting egyetér
tésére is szükség volt.50 A választás akkor volt a leginkább 
zökkenőmentes, ha az előkelőknek már előzetesen sike
rült egyezségre jutniuk az új király személyéről. Ezek
ben az esetekben -  mint például a Roskildei Krónika 
tanúsága szerint 1086-ban Olaf (1086-1095), 1137-ben
III. Erik (1137-1146) vagy 1157-ben I. Valdemár trón
ra emelésekor51 -  a gyűlések „végiglátogatása” már csak 
formalitás volt.52

A tartományok között azonban nemritkán vita alakult 
ki az utód személyéről. Mivel a viborgi gyűlés döntése 
nem volt kötelező erejű a többi landsting számára, ez a 
konfliktus akár „ellenkirály” (modkonge) megválasztásá
hoz is vezethetett.53 Épp ennek elkerülése, vagyis az or
szág egyben tartása érdekében döntöttek kétszer is úgy az 
előkelők, hogy Is0rénél, az Ise-fjord bejáratánál tartanak 
egyeztető találkozót. Így történt 1074-ben, III. Harald 
(1074-1080) megválasztásakor, majd 1103-04 fordulóján 
is, amikor Sven Estridsen ötödik fiát, Nielst (1104-1134) 
is trónra emelték (amiről szintén nem volt korábban egyet
értés a tartományok között).54

E bölcs hagyománynak azonban sajnálatos módon a 
XII. század közepén valamiért vége szakadt. 1134-ben II. 
Erik (1134-1137) ellenében az urnehovedi gyűlés Harald 
Kesját választotta, akit aztán Erik 1135-ben (nyolc gyer
mekével együtt) kivégeztetett. 1141-ben a skáneiek Ha
rald Kesja Olaf nevű (a mészárlást egyedüliként túlélt) 
fiát választották ellenkirállyá (a korábban konszenzussal 
trónra emelt) III. Erikkel szemben.55 1146-ban pedig hiába 
választotta a viborgi gyűlés Knud Magnussent, a skánei és 
sjsllandi landstingek Sven Grathe mellett tették le a vok- 
sukat, mely döntésükkel évtizedes (1157-ig tartó) polgár
háborúba taszították az országot.56

E viszályok kialakulásához jelentősen hozzájárult az a 
régi, viking korból eredő szemlélet, mely szerint a trónra 
lépést több tényező (harci sikerek, hódítások, uralkodás
ra való alkalmasság) is legitimálhatta, nem csak az egye
nes ági leszármazás.57 A gyűlések a középkorban utóbbit 
csak annyiban vették figyelembe, hogy amikor előzetesen 
számba vették azokat a személyeket, akik közül választani 
lehetett, e lehetséges jelöltek rendszerint az elhunyt ural
kodó (vagy korábbi királyok -  végső soron Öreg Gorm) 
férfi leszármazottai voltak.58

A Valdemárok koráig az volt a leggyakoribb, hogy ami
kor egy uralkodó meghalt, legidősebb (esetleg legalkal
masabb) fivére követte a trónon,59 ugyanakkor az erős és 
elismert X-XI. századi királyok a fiaik trónutódlását is el 
tudták fogadtatni,60 ahogy Sven Estridsen is tette a vibor- 
gi, majd a lundi és ringstedi gyűléseken. Egyébként ekkor 
jelent meg először a birodalom oszthatatlanságának gon-



dolata: ahelyett ugyanis, hogy felosztotta volna országát 
fiai között, Sven a landstingek egyetértésével úgy rendel
kezett, hogy a fiúk meghatározott sorrendben kövessék őt 
a trónon (és az egész országban uralkodjanak).61

A gyakorlatban mégis az lett Sven Estridsen „végaka
ratának” eredménye, hogy az ország a különböző ágak 
(„Niels-ág” és „Erik-ág”) trónviszályai miatt végül pol
gárháborúba süllyedt. A harcból győztesen, sőt egyedüli 
túlélőként kikerülő I. Valdemár ezért úgy határozott, hogy 
fiát, Knudot 1170-ben társuralkodóvá (medkonge) koro
náztatja Eskil lundi érsekkel. 1182-ben ennek ellenére 
megtartották a hagyományos királyválasztást is a lands- 
tingeken -  az egyházi koronázás tehát egyrészt nem ho
zott létre trónöröklési rendet, másrészt a gyűléseken való 
megválasztást (beiktatás szükségességét) sem tudták vele 
felváltani.62

Valdemár döntése rövid távon mégis helyesnek bizo
nyult: VI. Knud viszonylag problémamentesen tudta őt 
követni a trónon -  csak Skánéban kellett (magának az 
érseknek, ekkor már Absalonnak) egy kisebb lázadást le
verni.63 VI. Knud gyermektelen volt, így utána öccse, II. 
Valdemár következett, aki szerette volna fenntartani a pri- 
mogenitúra szerinti öröklést, ugyanakkor többi fiát sem 
akarta kisemmizni. Így amikor 1232-ben Erik nevű (má
sodik házasságából származó) idősebb fiát emelte társki
rállyá, Ábel és Kristóf nevű gyermekei számára Slesvig- 
ben és Lollandon (a magyar alkotmánytörténetből ismert 
ducatushoz hasonló) hercegségeket alapított. Ez 1250 
után az (újabb) Erik-ág és az Ábel-ág trónviszályához, 
végső soron a központi hatalom ismételt meggyengülésé
hez és a holsteini grófok befolyásának Dánia szuverenitá
sa szempontjából majdnem végzetesnek bizonyult növe
kedéséhez vezetett.64

Az Erik Klippinggel 1282-ben kiadatott hándfxstning 
értelmében az ország egységét, a tartományok együttmű
ködését a Danehof nevű arisztokratikus gyűlés, később 
pedig egyre inkább a szűkebb királyi tanács, majd ország
tanács (rigsrád) lett hivatott szolgálni. A késő középkorra 
a királyválasztás joga is az utóbbi kezébe került, azonban 
a landstingek (rendszerint formális, néha azonban érde
mi beleszólást is jelentő) utólagos beleegyezési, beiktatási 
joga is megmaradt.65

1320. január 26-án II. Kristófot (1320-1326) már egy 
ilyen Danehofon választották meg, miután az azon részt 
vevő világi és egyházi előkelők ennek feltételeként meg
fogalmazták a dán történelem első választási hitlevelét 
(valghándfxstning).66 Amikor viszont Kristóf 1326-ban 
elmenekült az országból, a viborgi gyűlés hívta meg he
lyébe az ekkor 11 éves Valdemár slesvigi herceget (III. 
Valdemár, 1326-1329) a trónra.67 A vele elfogadtatott 
hándfxstningoen kizárták a trónörökösnek (futurus rex) 
a király életében történő megválasztását,68 ami Dánia vá
lasztott királyság jellegét erősítette meg.69

IV. Valdemárt (Valdemar Atterdag, 1340-1375) is a 
viborgi landsting választotta meg,70 mint ahogy unokája,
II. Olaf (1376-1387) halála után is a tartományi gyűlések 
kezébe került a kezdeményezés (Valdemár leánya, Mar
git régensi megbízatása, majd Pomerániai Erik királlyá 
választása 1396-ban).71 Az 1397. évi kalmari „egységle

vél” (unionsbrev) ugyanakkor -  svéd mintára -  mindhá
rom skandináv államban (Svédország mellett Dániában és 
Norvégiában is) a tanácsok jogkörébe utalta a királyvá
lasztás jogát, azzal a megkötéssel, hogy az utódot az előző 
(közös) uralkodó gyermekei közül kell kiválasztani, le
származó hiányában pedig a három tanácsnak együtt kell 
döntenie az új (uniós) király személyéről.72

Dániában az első, ténylegesen az országtanács által 
gyakorolt királyválasztásra 1440-ben került sor, amikor a 
rigsrád III. Kristófot (1440-1448) választotta Pomerániai 
Erik utódjául.73 E döntést később az urnehovedi (dél-jyl- 
landi) gyűlésen is jóváhagyatták, ami jó példa arra, hogy a 
dán tartományok szabad lakóinak a landstingek alkalmá
val gyakorolt „ősi jogait” sem akarták megsérteni. Knud 
J. V Jespersen dán történészprofesszor megjegyzi ugyan
akkor, hogy a történettudomány a rendi korból egyetlen 
olyan esetről sem tud, amikor bármelyik tartomány gyűlé
se megtagadta volna a beleegyezését a tanács által előző
leg megválasztott király személyéhez.74

1448-ban, I. Keresztély (1448-1481) megválasztá
sakor a rigsrád az országot „szabadon választott király
sággá” nyilvánította, azzal az egyetlen (az unionsbrev 
rendelkezéseivel egyébként egybecsengő) korlátozással, 
hogy amennyiben az elhunyt királynak túlélő fiúgyerme
kei vannak, közülük kell megválasztani az új uralkodót.75 
János király (1481-1513) ez alapján megkísérelte elérni, 
hogy még életében örökösévé válasszák a fiát, Keresztély 
herceget (II. Keresztély, 1513-1523). Dániában a tarto
mányi gyűléseken is jóváhagyatta a trónutódlást, sőt a 
rigsráddal három alkalommal is megszavaztatta ugyanezt 
(utoljára 1512-ben). Ennek ellenére, amikor a következő 
év elején meghalt, a tanács úgy döntött, hogy újra szavaz, 
majd a végül negyedszer is megválasztott II. Keresztéllyel 
1513. július 22-én kiadatott hándfastningben megtiltot
ták, hogy az uralkodó utódja megválasztását kérje a rigs- 
rádtól.76 Hasonló szabály került I. Frigyes (1523-1533)
hitlevelébe is.77

1483-ban az országtanács azt is kinyilvánította, hogy 
a király halálával a királyi várak feletti rendelkezés joga 
(slotslovsmyndighed) a tanácsra száll át.78 Ez a jogosult
ság az új király megválasztásában való szabad döntést (és 
különösen a feltételek szabad megállapítását), továbbá en
nek megtörténtéig -  azaz az interregnum idejére -  az or
szág kormányzásának jogát biztosította az egyre nagyobb 
hatalommal rendelkező, az 1536 utáni (kora újkori) dán 
államban a királlyal egyenrangú alkotmányos tényező
ként működő rigsrád számára.79

Koronázás

Dániában a középkori, európai típusú (feudális) királyi ha
talom a kereszténység felvételét követően kezdett kiépül- 
ni.80 A Nyugaton már évszázadok óta szokásos koronázás 
csak viszonylag későn, a XII. század második felétől tu
dott gyökeret verni az országban. Az egyházi koronázás 
lényege a királyi és az egyházi hatalom közös érdeken 
alapuló kompromisszuma volt: az uralkodók a trónutódlás 
biztosítására, az ország egyben tartására törekedtek, ami-
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ben az egyházi (szakrális) legitimáció is fontos tényező 
volt, az egyház pedig a királyi támogatás fejében biztosí
totta számukra mindezt.81

Az első dániai (egyházi) koronázás megtörténtében 
ugyanakkor legalább ilyen fontos volt a német-római csá
szárság szerepe is. A német uralkodók szinte a kezdetektől 
a dán királyok és királyi hercegek hűbéri alávetésére tö
rekedtek. Ennek kapcsán többször előfordult a XII. szá
zad folyamán, hogy koronát küldtek számukra. Így tett
III. Lothar német király (1125-1137, német-római császár 
1133-tól) Knud Lavard slesvigi herceggel, akinek egy
idejűleg egy Elbától északra fekvő német hűbérbirtokot 
is adományozott.

1134-ben ugyanő azzal a feltétellel bocsátott meg 
és küldött koronát Niels király fiának, a Knud Lavardot 
meggyilkoló Magnusnak, hogy az hűséget esküszik neki. 
1152-ben pedig Barbarossa Frigyes (1152-1190, császár 
1155-től) koronázta meg Sven Grathét, az egyik dán ellen
királyt, hasonló szándékkal. Ezek a világi (a császárnak 
való hűbéri alávetést szimbolizáló) koronázások voltak az 
első alkalmak, amikor dán uralkodók vagy trónkövetelők 
a középkori Nyugat-Európában már évszázadok óta be
vett koronázással személyesen is találkoztak.82

Az első, immár valóban egyházi szertartás keretében 
végrehajtott dániai koronázásra és felkenésre 1170. június 
25-én, Keresztelő Szent János ünnepén került sor, amikor
I. Valdemár Ringstedben -  édesapja, Knud Lavard szent
té avatásával egyidejűleg -  Eskil lundi érsekkel meg
koronáztatta idősebb fiát, Knud herceget.83 (A Roskildei 
Krónika szerint Eskil már 1157-ben felkente Valdemárt,84 
azonban erről az eseményről más leírás vagy egyéb bizo
nyíték nem maradt fenn, így hitelessége -  az 1170. évi ko
ronázáséval ellentétben -  a mai napig nem bizonyított.85)

Az, hogy a herceg koronázására épp nagyapja, Knud 
Lavard szentté avatásával egy időben került sor, jól pél
dázza a szakrális legitimáció jelentőségét.86 A kanoni- 
zációval ugyanis a Valdemárok nemzetségének „őse”, a 
Magnus Nielsen által 1131-ben meggyilkolt volt slesvigi 
herceg a királyi dinasztiának egyenes ágon is biztosította 
egy szenttől való leszármazását. (Az 1101-ben kanonizált
IV. Knud a Valdemároknak nem volt felmenője, hanem 
„csak” Knud Lavard nagybátyja volt.87)

Az első dán király, akit nem apja életében, hanem már 
mint újonnan trónra lépő uralkodót koronáztak meg, II. 
Valdemár volt (I. Valdemár kisebbik fia, aki gyermekte
len bátyja, VI. Knud után következett az uralkodásban). 
Őt 1202-ben koronázta meg Anders Sunesen, az új lundi 
érsek.88 II. Valdemár ugyanakkor -  apja példáját követve 
-  1215-ben társkirállyá (medkonge) koronáztatta a fiát, az 
ifjú Valdemár herceget (Valdemar den Unge),89 aki azon
ban 1231-ben (azaz még apja életében) elhunyt, így nem 
tudta őt követni a trónon.

II. Valdemár halála után a (második házasságából szár
mazó) fiai, Erik, Ábel és Kristóf között súlyos viszály ala
kult ki, amelybe már az egyház is beavatkozott. 1250-ben, 
Erik meggyilkol(tat)ását követően Uffe Thrugotsen lundi 
érsek azzal a feltétellel koronázta meg Ábelt (1250-1252), 
hogy megesküszik arra, nem terheli felelősség bátyja, IV. 
Erik (1241-1250) halálában.90
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Ekkoriban vált szokássá, hogy a királlyal együtt a há
zastársát is megkoronázzák. Az ismert leírások szerint így 
történt ez 1250-ben Ábel felesége, Mechtild, valamint 
1252-ben I. Kristóf Margit nevű hitvese esetében is.91 
Jenny Jochens dán történész szerint a királyné megkoro
názásának különösen fontos eleme volt a felkenés, ugyan
is azt ilyenkor afféle termékenységi rítusnak is tekintették 
-  egyházi áldásként arra, hogy a királyi párnak gyermekei 
szülessenek.92

Bár Ábel említett 1250. évi esküje minden bizonnyal 
hamis volt, az érsekek ezt követően ő és utódai mellé áll
tak a trónvitában -  különösen miután az ötvenes évek 
második felében Jakob Erlandsen érsek és II. Valdemár 
harmadik túlélő fiúgyermeke, I. Kristóf király között ki
éleződött a konfliktus. Amikor 1258-ban Kristóf arra kér
te az érseket, hogy koronázza még életében (társ)királlyá 
fiát, Erik herceget, a főpap megtagadta a kérés teljesítését, 
sőt (kiátkozás terhe mellett) a joghatósága alá tartozó püs
pököknek is megtiltotta a közreműködést.93 (A nyomás
gyakorlás csak részben volt sikeres: V. Eriket végül Esger 
ribei püspök koronázta meg -  igaz, már csak Kristóf ha
lála után.)94

A XIV. században úgy tűnt, hogy megszakad a koro
názás hagyománya. III. Valdemár és II. Olaf (IV. Valde- 
már unokája) esetében alighanem azért nem került erre 
sor, mert uralkodásuk idején még kiskorúak voltak (ami
kor III. Valdemárt 1329-ben lemondatták, 15 éves volt; II. 
Olaf pedig 17 éves korában hunyt el).95 Az 1340-ben trón
ra lépő IV. Valdemárt viszont saját akaratából nem koro
názták meg: ő a királyi hatalmat minden külső befolyástól 
mentesen akarta helyreállítani, s ebbe a koncepcióba sem 
az egyházi koronázás, sem a nemesség felé hitlevélben 
vállalt kötelezettségek nem fértek bele.96

A kalmari unió idején aztán a koronázás ismét gyakor
lattá vált. Kiemelt jelentőségű 1397-ben VII. Erik koroná
zási szertartása, amelyet gyámja, a három északi ország 
régense, Margit kezdeményezésére Kalmarban rendez
tek, miután a király elérte nagykorúságát (pontosabban 
15. életévének betöltését követően nagykorúvá nyilvá- 
nították).97 Az ő utódját, III. Kristófot 1442-43 forduló
ján, újév napján koronázták meg Ribében;98 a következő 
királyt, I. Keresztélyt pedig 1449. október 28-án, immár 
Koppenhágában.99

A koronázási szertartásokat 1170-től a lundi érsek ve
zette. (Mint Erik Klipping esetében láthattuk, csak kü
lönleges esetekben, a királyi és egyházi hatalom közötti 
konfliktus kiéleződése idején fordult elő, hogy nem az ér
sek, hanem más főpap -  akkor a ribei püspök, mint „rang
idős” -  volt a coronator.100) A késő középkorban az érsek 
mellett a szertartás fontos szereplői voltak az ország ta
nácsosai is. Ez már a rigsrad kiemelt szerepét példázza, 
nemcsak a királyválasztásban, hanem általában az alkot
mányos életben. A tanácsurak jelenlétéről János 1483. évi 
és II. Keresztély 1514. évi koronázásával kapcsolatban is 
tudunk.101

Míg Magyarországon nemcsak a coronator személyé
nek (esztergomi érsek), hanem a szertartás helyszínének 
(Székesfehérvár) is nagy jelentősége volt, Dániában ilyen 
hagyomány a középkorban nem alakult ki. Az első koro-



Jog
történeti szemle'*— ^

názást 1170-ben Ringstedben rendezték, ugyanakkor több 
hasonló eseményre itt már nem került sor. 1202-ben An- 
ders Sunesen érsek a lundi székesegyházban koronázta 
meg II. Valdemárt, és itt tartották VI. Erik (1286-1319) 
szertartását is 1286-ban. Erich Hoffmann német (schles- 
wig-holsteini) történész feltételezése szerint Lundban ko
ronázhatták meg IV. Eriket és Ábelt is 1231-ben, illetve 
1250-ben, azonban erről nem maradt fenn feljegyzés.102

Logikus döntés lett volna az érseki székhelyen tartani 
a szertartásokat, de ez sem vált gyakorlattá. Az ifjú Val- 
demár herceget 1218-ban Slesvigben koronázták meg,
V. Eriket 1259-ben Viborgban, II. Kristófot (és Erik nevű 
fiát) 1324-ben a vordingborgi királyi kastélyban, VII. Eri
ket 1397-ben a dél-svédországi Kalmarban, III. Kristófot 
pedig 1443. január 1-én Ribében. Az Oldenburg-házi kirá
lyok idején (1448-tól) az új királyi székhely, Koppenhága 
lett a koronázások helyszíne. A középkori koronázások te
hát rendszerint püspöki, érseki székhelyeken zajlottak, de 
ez alól is voltak kivételek: Vordingborg és Koppenhága (s 
persze Kalmar is).103

III. Kristóf 1443. újévi koronázási szertartásának még a 
végén tett a király ünnepélyes esküt; 1514-ben, II. Keresz- 
tély esetében viszont már ezzel kezdődött a ceremónia.104 
Erich Hoffmann szerint a változás az 1273. évi német 
koronázási ordo szerinti szabályok átvételére utal. Esze
rint már a szertartás elején felteszik a kérdést a királynak, 
hogy igazságosan fog-e uralkodni, megvédelmezi-e az 
egyházat, az özvegyeket és árvákat (scrutinium); majd a 
ceremónia zárásaként, a koronázást és felkenést követően 
részletesebb esküt is kellett tennie (professio) .105 A koro
názási eskü legfontosabb közjogi eleme -  akárcsak a rendi 
kori Magyarországon -  a választási feltételek tiszteletben 
tartására vállalt kötelezettség volt.106

Hándf&stningek

A választási kondíciók elfogadása 1320, II. Kristóf király- 
lyá választása óta volt fontos előzménye a királyválasz
tásnak. A királyi hitlevelek „prototípusa” V. Erik király 
1282. évi hándfxstningje volt, amelyet -  Per Andersen 
dán jogtörténész szavaival -  „nem kizárhatóan az [1215. 
évi] angol Magna Carta inspirált”.107 A hándfxstning 
szót (amely tükörfordításban „kézfogást” jelent)108 a régi 
dán jogi nyelvben saját kezűleg aláírt oklevél értelemben 
használták. Mi a magyar alkotmánytörténetből ismert ki
fejezéssel hitlevélnek fordítjuk. Az első hándfxstning 
előzményeként Peter Kurrill-Klitgaard egyértelműen a 
fiatalabb fiúk kárpótlására adományozott hercegségeket 
említi, amelyek egy olyan időszakban gyengítették meg 
a királyi hatalmat, amikor a mágnások egyre erősebbek 
voltak.109

A XIII. század elejétől ezek az arisztokraták (nemcsak 
a világiak, hanem a főpapok is) a Danehof nevű országos 
gyűlésen keresztül is egyre erőteljesebb befolyást tudtak 
gyakorolni. Az 1282. július 29-én V. Erikkel elfogadtatott 
első dán királyi hitlevélnek nem véletlenül lett az egyik 
legfontosabb kikötése, hogy a király köteles évente össze
hívni „aparlamentumot, melyet hofnak neveznek”, és az

zal együtt kormányozni.110 Erik Klipping hándfzstningje 
ezenfelül a nemesi szabadság és tulajdon fontos -  a Mag
na Cartából jól ismert -  garanciáit is tartalmazta.111

1319-ben, amikor VI. Erik fiúutód nélkül halt meg, a 
Danehof vette át a kezdeményezést. Annak fejében, hogy 
az elhunyt uralkodó (ekkor még kiskorú) öccsét, II. Kris
tófot uralkodóként elfogadja, feltételként írta elő hánd- 
fxstning kibocsátását, az 1282. évinél részletesebben sza
bályozva az egyes rendeket (különösen a nemességet és 
a papságot) megillető jogokat.112 Ez volt az első példa a 
dán történelemben arra, hogy választási kondíciókat ha
tároznak meg, és ez annak ellenére is gyakorlattá vált a 
későbbiekben, hogy Kristóf -  nagykorúságának elérését 
követően -  figyelmen kívül hagyta az 1320. évi hitlevél 
rendelkezéseit.113

1326-ban az 1320. évihez hasonló hándfxstning volt a 
feltétele III. Valdemár megválasztásának, majd fél évszá
zadnyi szünet következett: 1330-ban Kristóf tért vissza, 
1332-40 között nem volt király, az 1340-ben trónra lépő
IV. Valdemár pedig -  amint a koronázás kapcsán is emlí
tettük -  nem volt hajlandó hitlevelet kibocsátani. Sverre 
Bagge szerint ugyanakkor az 1360. évi „nagy országbéke”, 
azaz IV. Valdemár kalundborgi egyezsége a rendekkel sok 
tekintetben emlékeztet a hándfxstningekre.114 A követke
ző kifejezett választási hitlevél mindenesetre kétségkívül 
a kiskorú II. Olaf hándfzstningje volt, melyet 1376. május 
3-án adtak ki. A dokumentumot a gyermekkorú uralkodó 
nevében szülei, Margit (Margrete Valdemarsdatter) és VI. 
Haakon norvég király (1343-1380) írták alá.115

A kalmari unió első évszázadában, különösen Margit 
régenssége, majd VII. Erik uralkodása idején ismét meg
erősödött a királyi hatalom, ami szükségtelenné tette a 
hitlevelek kibocsátását. Az 1397. évi koronázási oklevél 
(kroningsbrev) inkább volt Margit diktátuma, mint a ren
dek és a király (gyámja) közötti egyezség, az unionsbrev 
pedig csak tervezeti formában készült el ekkor, közjogi 
jelentőséget csak a XV. század közepén kezdett nyerni.116 
A VII. Erik helyett az országtanács által 1440-ben a trónra 
hívott III. Kristóf ígéretet tett hándfmtning kibocsátására, 
azonban jelenlegi ismereteink szerint végül erre Dániában 
nem került sor (Svédországban 1441 áprilisában igen).117

Az Oldenburgok megjelenésével, 1448-tól kezdődően 
aztán két évszázados töretlen gyakorlattá vált a választási 
hitlevél kibocsátása.118 I. Keresztély 1448. szeptember 1-i 
hándfxstningjében -  amely a legrégibb dán nyelvű királyi 
hitlevél119 -  a tanács a korábbi hitlevelekhez képest újabb 
korlátozásokat is megállapított, mint például hogy külföl
dieknek dán vár nem adományozható, továbbá hogy a ki
rály minden „szokatlan kezdeményezéséhez” (merkeligh 
wrende) a tanács jóváhagyása szükséges.120 Emellett az 
1448. évi dokumentum már nem az időközben megszűnő 
Danehof, hanem a tanács fontos együttdöntései jogait so
rolta fel: idetartozott a rendkívüli adó kivetése, a háború 
kérdésében való döntések meghozatala (azaz a hadüzenet 
és békekötés), valamint -  az 1397. évi unionsbrevhez ha
sonló megfogalmazásban -  I. Keresztély halála esetén a 
következő király megválasztása is.121

Per Andersen arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a ta
nácsurak minden, trónra lépő király számára új tartalmú
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hándfzstninget fogalmaztak meg, ezek hasonló modellre 
épülnek. Mindenekelőtt a királynak ígéretet kellett tennie 
arra, hogy igazságosan fog uralkodni. Kötelezettséget kel
lett vállalnia továbbá arra, hogy a nemességgel együttmű
ködve fogja kormányozni az országot; hogy szabad em
bert bírósági eljáráson kívül bebörtönözni nem fog; hogy 
az országos méltóságokat csak nemesekkel tölti be; vala
mint hogy háború és béke kérdésében csak a nemesekkel 
együtt határoz.122 Leon Jespersen dán történész-levéltá
ros szerint az uralkodói kötelezettségek ilyen egyoldalú 
megfogalmazása „a hatalmi ideológia logikus következ
ménye volt”.123

A rendi jogok helyzete a hitlevelekben szereplő kon
díciók számának alakulásában is jól nyomon követhe
tő. Erik Klipping „prototípusnak” számító 1282. évi 
hándfzstningjében tizennyolc szakasz szerepelt, míg II. 
Kristóf 1320. évi választási hitlevelében már harminc
hét, III. Valdemár 1326. évi valghándfzstningjében pedig 
negyvenhat. A (szintén) kiskorú II. Olaf 1376. évi hitle
vele harmincöt kondíciót foglalt magában. Ezt követően 
hosszú ideig nem adtak ki hándfzstninget -  talán ezzel 
is magyarázható, hogy I. Keresztély 1448. évi hitlevelé
be csupán tizenhárom feltételt foglaltak bele. Ezután vi
szont a kondíciók számának jelentős növekedése figyel
hető meg: Jánoséban (1483) ötvenegy, II. Keresztélyében 
(1513) hatvannyolc, I. Frigyesében (1523) hetvenhat sza
kasz volt, és csupán III. Keresztélynek a polgárháborúban 
(1534-36) aratott katonai győzelmének köszönhető, hogy 
az övében már újra csak harminchat.124

A kaliforniai Berkeley Egyetem történésze, James L. 
Larson arra hívja fel a figyelmet, hogy II. Keresztély 1513. 
július 22-én kelt hándfzstningjének összeállítását egy hó
napos egyeztetés előzte meg az uralkodó és a rigsrád kö
zött.125 A tanács világossá tette, hogy nem az öröklés jo
gán, hanem a rigsrád -  mint az ország „valódi uralkodój a” 
-  akaratából lehet valaki dán király, és tiszteletben kell tar
tania az arisztokrácia jogait.126 Az 1513. évi hitlevél ennek 
megfelelően kiemelten védte a nemesi családok érdekeit. 
Jól példázza mindezt a nemesi földbirtokok közrendűek 
tulajdonszerzésével szembeni védelme, amely még arra is 
kiterjedt, hogy ha közrendű nemesi birtokot örökölt, azt 
köteles volt egy éven és egy napon belül egy nemesnek 
eladni. Az országtanács pozíciója is erősödött: a király há
ború és béke, adókivetés, sőt még az exporttilalmak kér
désében is csak a tanács jóváhagyásával határozhatott.127

I. Frigyes 1523. évi hitlevele még ennél is szigorúbban 
korlátozta az uralkodói jogokat -  ami nem csoda, hiszen 
az új király a II. Keresztélyt megbuktató főnemeseknek 
köszönhette hatalomra kerülését. Kimondta, hogy a ki
rály egyházi és világi javadalmat kizárólag dániai szüle
tésű nemesnek adományozhat; megtiltotta a királynak a 
földesurak és parasztbérlőik közötti jogviszonyokba való 
beavatkozást; a nemesség érdekében visszavonta a II. Ke- 
resztély által a városoknak juttatott kereskedelmi privilé
giumokat; végül pedig előírta, hogy a királynak „minden 
ügyben” konzultálnia kell az országtanáccsal.128

A rendi jogok tiszteletben tartásának közismerten fon
tos garanciája volt az ellenállási jog (ius resistendi). Ennek 
első jelei már II. Kristóf 1320. évi választási hitlevelében
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megmutatkoztak, de a legitim fegyveres ellenálláshoz való 
jog igazán csak a 15. századi hándfzstningekben, különö
sen János 1483. évi hitlevelében jelent meg. Ennek lényege, 
hogy ha a király „igazságtalanul cselekedne”, a tanács jogo
sult megszabni a helyes irányt, ha pedig a király továbbra 
sem jár el helyesen, fegyverrel is ellene lehet szegülni anél
kül, hogy az ellenálló a felségsértés bűnét követné el.129

Kifejezett ellenállási záradékot először II. Keresztély 
1513. július 22-ei hitleveléhez csatoltak.130 Eszerint ha 
a király nem tartja be a hándfzstningben foglaltakat „és 
amitől Isten óvjon, nem követné az országtanács utasí
tásait”, az ország minden lakója jogosult fellépni ennek 
megakadályozására.131 1523-ban a jyllandi nemesek fel is 
lázadtak ellene és nagybátyját, Frigyes slesvig-holsteini 
herceget hívták meg helyette a dán trónra. Utóbbi hitleve
le még pontosabban megszövegezett ellenállási záradékot 
tartalmazott: ha a király túllépi hatáskörét, vele szemben 
az alattvalók megtagadhatják az engedelmességet.132

Királyi címek

A magyar alkotmánytörténetben a király felségjogainak 
egyik csoportját tiszteleti jogoknak (vagy személyes fel
ségjogoknak) nevezzük, és e kategórián belül tárgyaljuk 
a királyi címeket, melyek jelentős részben a Szent Koro
na úgynevezett társ- és igényországaihoz kapcsolódnak. 
A dán uralkodói titulatúra története is hasonló, bár a címek 
olyan mértékű halmozódása, mint a magyar királyoknál, 
Dániában még az északi-, illetve keleti-tengeri középha
talmi státusz idején sem volt jellemző.

Ahogyan -  Árpád-kori okleveleink tanúsága szerint -  
a XI. század végéig a magyar királyok sem „Magyaror
szág királyai”, hanem „a magyarok királyai” (Ungrorum 
rex, Hungarorum rex) voltak (és csak Könyves Kálmán 
idején találkozunk a rex Hungariae kifejezéssel), a dán 
uralkodók esetében sem az országterületre vonatkozó mo
dernebb, hanem a népességre utaló hagyományos megne
vezés terjedt el. Az Annales Regni Francorum már Sigf- 
redet és Godfredet is rex Danorumnak nevezte,133 de ezt 
a megnevezést használta Villásszakállú Sven (987-1014) 
fia, Nagy Knud (1019-1035) is.134

1185 (Mecklenburg és Pomeránia meghódítása) után 
-  Roland Steinacher diplomatikai kutatási szerint valami
kor 1187-1193 között135 -  a titulatúra a „szlávok királya” 
címmel bővült (Danorum Sclavorumque rex),136 ami dán 
fordításban ez „a vendek királya” (Venders konge) néven 
terjedt el. 1361-ben újabb népnév jelent meg: a Gotho- 
rum rex („a gótok királya”), amely a svéd királyi titula
túra része volt (rex Sweorum et Gothorum), IV. Valdemár 
pedig akkor illesztette saját címei közé, amikor -  Skáne 
visszaszerzését követően -  Gotland szigetét is sikerült 
elfoglalnia a svédektől.137 A „vendek és a gótok királya” 
titulus (latinul: Sclavorum Gothorumque rex) annak elle
nére 1972-ig a királyi címek között maradt, hogy Dánia a 
XVII. század közepén, az 1645. évi bramsebrói békében 
elveszítette Gotlandot.138

A magyar királyi titulatúrával ellentétben a népnevekre 
való fenti megnevezéseket egészen a középkor végéig, a
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dán-norvég (1380), majd a kalmari (1397) unió létrejöt
téig nem váltotta fel a territoriális alapú „Dánia királya” 
(Daciae rex). Az első, már valóban territoriális hatalomra 
utaló titulus a királyi címek között nem is ez, hanem a dux 
Juciae volt (szó szerint „Jylland hercege”, valójában sles- 
vigi herceg), amelyet értelemszerűen akkor használtak, 
amikor a dán királyi és a slesvigi hercegi cím egy kézben 
egyesült. Hasonló, a XIII. századtól a címek között idő
ről időre feltűnő dux Estoniae („Észtország hercege”) is, 
amelyet 1346 augusztusáig használtak, amikor IV Valde- 
már eladta Észtországot a Német Lovagrendnek.

1380. szeptember 12-én a még mindig kiskorú II. Olaf 
dán király VI. Haakon örököseként Norvégia királya is 
lett, amely egy újabb territoriális jellegű cím, a „Norvégia 
királya” (Norwegiae rex) megjelenését eredményezte. Ér
dekesség, hogy amint Norvégia is bekerült a titulatúrába, 
a Danorumot is felváltotta a Daciae: II. Olaf esetében a 
teljes cím Daciae Norwegiae Sclavorum Gotorumque rex, 
azaz „Dánia, Norvégia, a vendek és a gótok királya” (dá
nul: Konge tilDanmarkogNorge, de Venders og Gothers) 
volt. Pomerániai Erik esetében 1396-tól alkalmazták a 
Koningen a f  thissw thry righw („e három ország királya”) 
kifejezést,139 mely királyságok a teljes titulatúrában rend
szerint Daciae Sveciae Norwegiae... (dánul: Danmarks 
Svergies Norges...), azaz Dánia, Svédország, Norvégia 
sorrendben szerepeltek.

VII. Erik a három északi királyság mellett a „Pomerá- 
nia hercege” (dux Pomeraniae, dánul: Hertug i Pommern) 
címet is viselte, ami III. Kristóf titulusai között már nem 
szerepelt, helyette ő comes palatini Reni et dux Bavariae 
(„rajnai palotagróf és bajorországi herceg”) volt. Kristóf 
1443 (dán királlyá koronázása) után használta az archirex 
Daniae („Dánia főkirálya”) címet is, ami -  csakúgy, mint 
a magyar történelemből ismert archiregnum kifejezés -  
részben a több országra kiterjedő birodalom „főországá
ra”, részben az uralkodó magas diplomáciai presztízsére 
utalt.140

Végezetül a korszak utolsó változását az Olden- 
burg-ház megjelenése hozta a dán királyi titulatúrában. Az 
1448-tól uralkodó I. Keresztély a comes de Oldenborch 
et Delmenhorst („Oldenburg és Delmenhorst grófja”, dá

nul: Greve i Oldenborg og Delmenhorst) hozta magával, 
amely 1460 márciusában bővült a Slesvig hercege (ekkor 
már nem dux Juciae, hanem dux Slesvicensis)141 és Hols
tein grófja címekkel.

1474-től -  Holstein hercegséggé válását követően142 -  
mindez a meglehetősen bonyolult Slesvicensis ac Holsa- 
ciae, Stormariae et Ditmarsiae dux, comes in Oldenborg et 
Delmenhorst (azaz „Slesvig és Holstein, Stormarn és Dith- 
marschen hercege, Oldenburg és Delmenhorst grófja”) szó
összetétellé változott. Holstein, Stormarn és Dithmarschen 
nem más, mint Nordalbingia három régi -  Brémai Adóm 
1075 körül írt Hamburgi Egyháztörténetében (Gesta Ham- 
maburgensis Ecclesiae Pontificum),143 is említett -  szász 
szállásterülete. A dominus Nordalbingiae („Nordalbingia 
ura”) egyébként teljesen más körülmények között -  Hols
tein, Hamburg és Lübeck meghódítására tekintettel -  már 
II. Valdemár címei között is szerepelt.144

A „gótok királya” címhez hasonlóan az Oldenburgok 
által hozott német hercegi és grófi titulusok is megma
radtak 1972-ig, holott Dániának az 1864. októberi bécsi 
békeszerződésben nemcsak Holstein és Lauenburg tarto
mányokról, hanem egész Slesvigről (azaz a Kongeá és az 
Ejder folyók közti teljes területről) is le kellett mondania 
Poroszország és Ausztria javára. Mindez erősen emlékez
tet bennünket a magyar királyok úgynevezett „igénycíme
ire”, többek között arra, hogy a Szerbia királya (és a ké
sőbbi Románia területére utaló rex Cumaniae) titulusokat 
annak ellenére viselték 1918-ig, hogy ezen államok önálló 
létét az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetközi jogi érte
lemben elismerte.145

1972-ben aztán e valaha oly dicsőséges, de már év
századok óta csak papíron létező dán „archiregnumnak” 
szimbolikusan is vége szakadt. A jelenleg is uralkodó II. 
Margit királynő (1972-) ugyanis a modernizáció jegyében 
úgy határozott, hogy minden korábbi cím használatával 
felhagy, és magát csak Danmarks dronningnak, azaz Dá
nia királynőjének nevezi. A királynő koronázását köve
tően a dán uralkodó teljes címe „Isten kegyelméből Dánia 
királynője” (af Guds Nade Danmarks Dronning), ugyanis 
a XII. században a dán királyi címben is megjelent az „Is
ten kegyelméből” megjelölés.

Ké pe s, Gy ö r g y

Der König in der mittelalterlichen danischen Monarchie (Zusammenfassung)

Die, in Ungarn veröffentlicht historische populárwissen- 
schaftliche Werken über Dánemark, erwáhnt, dass König- 
reich Danemark „die álteste Monarchie der Welt“ ist, nach 
das Buch über die skandinavischen Rechtsentwicklung 
von Lester B. Orfield „der alteste europaischen Staat“ ist, 
über die, schon das altenglisches Beowulf-Lied erwahnt. 
Zweifellos, dass Alter Gorm ein direkter Aszendent von 
II. Margits derzeitige Königin ist, aber die mánnliche Li- 
nie von Gorm in 1042 ausgestorben ist. Das Oldenburger 
Haus herrscht seit 1448 in Dánemark, obwohl von 1863 
nur eines Nebenarms dieser Dynastie gibt die Staats- 
oberhauptes. In diesem Zusammenhang untersucht diese

Studie die Rolle des Monarchen im dánischen mittelal- 
terlichen Staat, den königlichen Wahlprozess, Krönung 
und königliche Titel. Der „Archiregnum Dánemark“ ist 
in 1972 symbolisch am Ende gewesen, weil II. Margits 
derzeitige Königin (1972-) im Geiste der Modernisierung 
so bestimmt hat, dass mit der Benutzung allen früheren 
Titel aufgibt, und sich selbst nennt nur „Danmarks dron- 
ning“, Königin von Dánmark. Nach der Krönung der Kö
nigin, der vollstándiger Titel des dánischen Monarchen ist 
„Gottes Gnade Königin von Dánemark „ (af Guds Náde 
Danmarks Dronning).
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