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HADTÖRTÉNELMI EMLÉKEK SVÉD GYŰJTEMÉNYEKBEN 

Székely György 

1969 márciusában több mint egy héten át nyüt alkalmam Stockholm 
hadtörténeti vonatkozású emlékeit tanulmányozni. A rendkívül gazdag 
tárgyi anyag sokoldalúan világítja meg a svéd hadtörténelmet. Ennek 
szinte hézagmentes anyagsorozata és egyes korszakok folyamán a hadi
technikában és hadszervezetben élenjáró szerepe teszi indokolttá, hogy a 
hadtörténelmi értékű és történelmileg fontos anyagot megfelelő válo
gatással és súlypontozással az olvasó elé tárjam. Hogy ne csak a svéd had
történelem egyes összetevőit érzékeltessem, hanem a gyűjteményi egysé
geket is lehetőleg felvázolhassam, közleményem felépítése a hadimúzeu
mok és emlékhelyek szerint alakul, a nem kifejezetten hadtörténeti gyűj
temények anyagára — mivel szórványosan bennük is akadnak fontos 
hadtörténelmi vonatkozások — a szerkezet tisztasága és egyes összefüggé
sek jobb megvilágítása érdekében csak kiegészítő jelleggel és jegyzet
anyagban utalok. Mindazok a tárgyak, adatok, amelyek forrására nem 
nyújtok jegyzetanyagot, a tárgyalt múzeum megtekintett és feljegyzett 
anyagai, amelyek interpretációjában a lehetőség szerint a múzeum fel
iratos szövegeire támaszkodtam. A magyar vonatkozású anyagot teljes 
egészében felidézem. Egészében véve a publikációtól azt remélem, hogy a 
megélénkülő magyar—svéd történelmi kapcsolatkutatásokhoz és a had
szervezeti, hadművészeti párhuzamok feltárásához hozzáférhetőbbé teszi 
az anyagot, közvetlen részletkutatásokra serkent. 

I. 

A svéd hadsereg emlékeinek javát a Királyi Hadseregmúzeum (Armé-
museum) három szinten kiállított gyűjteményében mutatták be. Felépí
tésében a tárgyi és periodizációs elvek kombinálása érvényesül. Az épület 
előtt tüzérségi udvart találunk, svéd és zsákmányolt ágyúkkal. Termé
szetesen az épület statikai szempontokra is tekintettel voltak és így az 
épület berendezése a következőképpen alakult: a földszinten a tüzérségi 
csarnok, továbbá egy hadmérnöki és híradástechnikai terem helyezkedik 
el; az első emeleten az emlékeket 1818-tól napjainkig mutatják be; a má
sodik emeleten gazdag tagozásban képet nyújt a múzeum válogatott anyaga 
a régibb — számunkra szokatlanul dinasztikus alapon elhatárolt — ko
rokról (korai Vasa-korszak 1521—1611, kései Vasa-korszak 1611—54, X. 
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Károly Gusztáv korszaka 1654—60, XI. Károly korszaka 1660—97, XII. 
Károly korszaka 1697—1718, a Szabadság korszaka 1719—72, a Gusztáv
korszak 1772—1809, az 1809—1818 korszak) és zsákmányolt idegen anya
gokról is (pl. török sátor, külföldi lobogók, zászlók, stb.). A múzeum 
anyagának alakulása azonban nemcsak mesterséges gyűjtés eredménye, 
hanem a genius loci is érvényesült. Legkésőbb az 1630-as években a svéd 
tüzérség műhelyei terültek el azon a térségen, amely mára tüzérségi ud
varrá vált. Az ágyúk raktározására alakult az 1640-es évek elején egy 
arzenál, akkor még fából. Az ágyútalpak készítése, kézifegyverek terve
zése, ágyúk és muskéták javítása ebben a térségben folyt. A mai múzeum
épület jóval későbbi: a Nagy Arzenál főrésze 1767—70, a balszárny 1763— 
76, a keleti szárny 1775—1806 években jött létre, két emelettel. Építésze 
Carl Johan Cronstedt gróf volt, a Közmunkaügyi- és Építkezési Hivatal 
főmegbízottja. Csapatok eredetileg nem állomásoztak az épületkomplexum
ban, csak amikor a tüzérséget szétosztották ezredekbe, a Svea tüzérezred 
irodái és őrszobái kaptak helyet (1794—1877). Ezek helyére került a mú
zeum és azt 1879-ben nyitották meg a közönség számára Tüzérségi Múzeum 
néven. Gyökeres átszervezés 1932-ben hozta létre a Hadseregmúzeumot, 
amit új formájában 1943-ban nyitottak meg. 

A tüzérségi csarnok főrészén a svéd tüzérség kiállítását helyezték el — 
a középkor végétől napjainkig terjedő anyaggal. Értékét növeli, hogy nem
csak az egyes darabokat határozza meg időrendileg és a lehetőség szerint 
lokalizálja, hanem a tűzfegyverek egyetemes fejlődéstörténetébe helyezi. 
Míg másutt az 1320-as évektől számítható a tüzérség felbukkanása, Svéd
országban 1395 óta mutatható ki. A legrégibb Svédországban lelt tűzfegy
ver az ún. Mörkö ágyú, amelyet 1400 előtt vagy körül készítettek. A kiállí
tás bemutatja az ágyúk (byssa, kamarbyssa, csatakígyó, falkonett, dubbel-
hake, mozsár) kivitelezésének, szerkezetének, a lövedék fajtáinak (pl. XV. 
századi 16 löd-ös, 2, 5, 8, 12, 16, 25, 40 fontos kőgolyóbis, a kartács előz
ményét alkotó kőtöredékek fafoglalatban) és nagyságának, az állványra 
helyezésnek fejlődését — műszaki magyarázatokkal. A kerekes ágyútalpat 
1450 táján vezették be, de nemigen voltak mozgékonyak. Az ágyúlövések 
hatása inkább lélektani volt, mint anyagi. A Vasa-korszakban léptek a 
kovácsoltvas csövek helyére az öntöttvas csövek. Ezek erősebbek voltak, 
de nehezebbek is, mint a bronzcsövek, az utóbbiakat inkább a mezei had
viselésben alkalmazták. 2, 2 1/2, 3, 8, 48 fontos vas ágyúgolyók váltották 
fel a kőgolyókat. Feltalálták és kisebb mértékben alkalmazták az üreges 
golyókat (gránát, bomba). A XVI. század végefelé tettek kísérletet a hadi
anyag standardizálására. Még mindig kicsiny volt a mozgékonyság a nagy 
súly és a cső túlzott hossza miatt. A töltés technikája folytán alacsony 
volt a tűzgyorsaság: egy 15 cm-es ágyúval óránként 10 lövést adhattak le. 
Talán ezért volt még 1600 körül jelentősége a rakétahajtású gyújtónyílnak. 
II. Gusztáv Adolf teljesen újjászervezte a svéd tüzérséget. Standardizálta 
a hadianyagokat,1 a csövek rövidítése útján növelte az ágyúk mozgékony
ságát, bevezette a gyalogságot kísérő tüzérséget, a töltéshüvelyt, a lőpor
hüvelyek bevezetésével emelte a lövések gyakoriságát — olykor szilárd 
lőszerhüvelyekkel. — Kialakította a tüzérség együttműködését más fegy
vernemekkel, megszervezte a tüzérség személyi állományát. Az első igazi 

1 A fent említett lövedéksúlyok több variánst mutatnak és ennek megfelelően még több 
lövegűrméretet sejtetnek, mint amivel a hadtörténeti irodalom olykor számol. Ez viszont 
csak aláhúzza a Gusztáv Adolf nevéhez fűződő bizonyos fokú egységesítés jelentőségét, ami 
a lőszerellátást és a harcászati alkalmazást könnyítette meg. (Vö. : Hadtörténelem I. köt. Fe
lelős szerk. Szálai József, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1954. 184. o.) 
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tüzérségi egység — egy kompánia — 1623-ban alakult meg. A király le
rakta a hadiipar alapjait, ami gazdaságpolitikai szempontból is jelentős 
volt. Rövid ideig a svéd tüzérség első volt a világon. Johan Siöbladh tábor
szernagy a XVII. század közepén a tüzérséget újjászervezte. A tűzhatás 
növelésén fáradoztak, nagyobb kaliberű hosszabb csövek alkalmazásával, 
ami megint a súly növelésére vezetett. Ez pedig túl nehéz lövegeket ered
ményezett, XII. Károly a lengyel és orosz frontokon a rossz utakon nehéz
ségekbe is ütközött. A poltavai osata után vezették be Carl Cronstedt ú] 
tervei alapján a nagyobb hatású ágyúkat, a Polhem-féle irányzócsavart 
és ismét átszervezték a tüzérséget. Az 1680-as években bevezették a tarac
kokat. A vasöntés tökéletesítésének eredményeként karcsúbb és könnyebb 
lövegeket gyártottak. A Cronstedt-féle tüzérségi anyagot 1725-ben végle
gesítették. A csatamezőn a mozgékonyságot kiegészítő lófogattal biztosí
tották. 1739 óta Augustin Ehrensvärd tábornagy kezdeményezésére a tüzér
tisztek magasabb szintű tudományos gyakorlatokat folytattak. Megnőtt az 
ágyú típusok száma és kalibere. Ehrensvärd javaslatára elfogadták az egy 
darabban öntött csövek utólagos huzagolását. 1789-ben III. Gusztáv elren
delte a visszatérést az 1725-ös Cronstedt-féle ágyútervekhez. A tüzérezred 
helyére 1794-ben a Svea, Göta, Wendes és Finn tüzérezredek léptek. 1800 
körül a tüzérség újabb átszervezése vált szükségessé. C. G. von Helvig 
vezette be az ágyússzekéren elhelyezett, Carl von Cardell a lovasított 
tüzérséget. Az első típust a finn háborúban (1808—9), mindkettőt a Napo
leon és Dánia—Norvégia elleni háborúban (1813—14) alkalmazták. 1818-ban 
Cardell kezdeményezésére felállították a magasabb képzettséget adó tü
zérségi iskolát. A továbbiakban a svéd tüzérség fejlesztése már idegen ta
pasztalatok alapján történt: az 1859-i francia—olasz—osztrák háború tanul
ságait 1862-ben, az 1866-i porosz—osztrák és az 1870—71-i francia—német 
háborúk tanulságait 1881-ben, a francia csavarási mechanizmus fölényét 
1894-ben vonták le. Ez a típusú francia tábori ágyú elérte a percenkénti 
3 lövést, s ezért ennek a típusára gyártották 1902-ben a svéd 7.5 cm-es 
ágyút. 1910-ben a tábori tarackot hasonló tervek álapján készítették. Kö
vetkezett a motoros szállítás alkalmazása a tüzérségben. A második világ
háború tapasztalatai pedig további modernizálásra vezettek: automatikus 
berendezések a tűzhatás fokozására és a tűzvezetés távolsági irányítására. 

A tüzérségi teremben helyezték el a gyalogsági és dragonyos alakulatok 
zászlait is, amelyek eredetiben II. Gusztáv Adolf óta maradtak fenn, de 
1450 körűiről már van róluk forrásszerű értesülés. A hadizászlók német és 
holland párhuzamaira, valamint a svéd XVII —XX. századi variánsokra 
a kiállítás gazdag anyagot nyújt. 

A zászlók kapcsán külön érdemes foglalkozni a feliratos zászlókkal, te
kintve, hogy a rajtuk szereplő fogalmak nem svéd kizárólagosságok, hanem 
a XVI—XVIII. század kontinentális harcaiban is fel-feltűnnek. Lényegé
ben az isten, a király és a haza fogalmai, jelszavai, főképpen pedig ezek 
kombinációi határozzák meg valamely alakulat nevelési irányát. Egy XVI. 
századi svéd díszzászló mintás veres selymén az erősen szakadt állapot 
ellenére még ma is kivehető az arany feliratból: . . . s pro nobis, qvis contra 
n . . .2 (tehát kiegészítve: Ha isten velünk, ki ellenünk). A gondolat — hang
súlyozottan szakítva a passzív istenben bizakodással — II. Gusztáv Adolf
hoz kapcsolódó jelszóban is felbukkan: Cum Deo et victricibus armis sze
repel W. J. von Delf f 1633. évi metszetén az arckép köriratában.3 A harminc-

'* Kungl. Livrustkammaren. 
3 Ingvar Andersson : Swedish History in Brief. Stockholm, 1965. 16—17. o. 
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éves háború zászlainak gazdag gyűjteménye Reginbaldus Möhner egykorú 
ábrázolásában maradt fenn az augsburgi Bischöfliches Ordinariatsarchiv-
ban, ennek színes másolatait a stockholmi Hadseregmúzeum mutatja be. 
A svéd zászlókon gyakori a király monogrammja (GARS) vagy kiírt neve 
(Gustavus Rex Sueciae, Gustavus Adolphvs Rex Svecorvm). Szerepel gyak
ran az istenre hivatkozás: Devs Victoria Nostra; Devs In Bona Causa 
Vindex. Johan Banér regimentjeinek egyik zászlaján a már fentebb em
lített Deo Et Victricibvs Armis jelszó, másikon a Pro Religione Lege et 
Grege olvasható. Az elsőnek német változata tűnik fel Johan Forbus ez
redes egyik zászlajának hosszú szövegében: . . .Mit Got Vnd Vnser Starken 
H a n d . . . Jegyezzük még meg egy svéd királyi regiment zászlajának az 
igaz ügy győzelmére utaló feliratát: Tandem Bona Cavsa Triumphat. 
A haza viszont az említett Forbus-zászló egyik szövegrészében bukkan elő: 
. . . Verfechten Wir Vnser Vaterland . . /' Ha már most a harmincéves há
ború szembenálló táborait nézzük, ott is ezek a fogalmak dominálnak, de 
a szabadság fogalma is megjelenik mint lelkierővel kivívandó cél. Thurn 
Mátyás Henrik gróf cseh rendi felkelővezér W. J. von Delff alkotta met-
szetes arcképén szerepel a Libertatém Non Nisi Cum Anima jelszó — 
mint körirat.5 Az 1626 évi felső-ausztriai parasztfelkelést ellenfelei azzal 
akarták megbélyegezni, hogy röpiraton mutatták be fegyvereik cseh hu
szita voltát, a cseh vas csatacsillagot, a Žižka-féle buzogányt, a cseh vas
tüskés cséphadarót, a parasztvezér képe alatti versike pedig az isteni szó 
és a haza jelszavát adja szájába: Für Gotts wordt und das Vatterland zu 
fechten . . .(i Ez együtt egészen mást jelentett, mint ha külön jelenik meg a 
Möhner-féle ábrázolású zászlókon. Az istenre hivatkozás különféle vari
ánsai láthatók von Schlammersdorff ezredes regimentjének kompánia
zászlóin: Got Mit Vns; An Gotes Segen Ist Ales Glegen; Wans Got Wil 
Wer Kans Wenden — amikor is bizonyos passzív ráhagyatkozás is kicsen
dül a szövegből. Rauchen ezredes württembergi tartományi katonasága vi
szont kompániazászlaira a Pro Patria jelszavát írta rendszeresen.7 Néhány 
évtizeddel utóbb már kombinálva látjuk a fogalmakat. A kurlandi Frigyes 
Kázmér herceg dragonyos reigmentje 1672. évi zászlajára a Pro Deo Rege 
Et Patria köriratot helyezte, s hogy ez máris a birodalmon kívül is ter
jedhetett, biztosította az alakulat németalföldi szolgálatban állása. Ugyan
abból az évből a hesseni Hornumb-féle lovasregiment félkörívben helyezte 
el a Pro Deo Et Libertate jelszót.8 Ezek a mi fülünknek egyértelmű jelen
tést csengő fogalmak tehát Európa korabeli táboraiban egyaránt terjedtek. 
Hollandiában annál kevésbé lehetettek idegenek, mert maguk is éltek vele. 
Egy holland hadihajó a XVII. században a szabadság nevét viselte: 
„Vryheit".9 A hazáért való harc viszont egy másik holland hadihajó ró
zsaszínű zászlajára került aranysárga feliratban: Pugno Pro Patria.10 Mind
ezek az előzmények — jelentékeny részüknek svéd gyűjteményekben lát
hatása — értetik meg, hogy a kor harcaiban résztvevő, a különböző tábo
rokkal a csatamezőn találkozó magyar társadalomban is felbukkannak és 
fejlődnek a zászlófeliratok. Hol variánsok, hol politikailag egyértelműbb 

4 Armémuseum. 
5 Mirjam Bohatcová: Irrgarten der Schicksale. Einblattdrucke vorn Anfang des Dreis-

sigjährigen Krieges. Praha, 1966. 27. o. 
6 M. Bohatcová: i. m. 54—55. o., 114. melléklet. 
7 Armémuseum. 
8 Heribert Seitz-stb. : The Royal Army Museum. Illustrated Guide. Stockholm, 1964. 60— 

61. o. 
9 Mart. Engelbrecht metszete, Statens Sjöhistoriska Museum. 
10 Ludolf Backhuysen (1631—1708) festménye holland—angol tengeri csatáról. Dresden, Ge

mäldegalerie Zwinger. 
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előfordulások említhetők itt. Az aulikus magyar főúr, Esterházy Pál fia
talkori arcképének metszetén olvasható a Pro Deo Rege Et Patria jelmon
dat a címer felett, 1665-ben.11 Ez tehát meg is előzi az 1672-i kurlandi zászló 
azonos jelszavát. Az ugyanebből az évből való hesseni zászlófelirattal vi
szont már a kuruc táborban találkoztunk 1683-ban: Pro Deo et Libertate fel
irat olvasható Thököly Imre ezüst érmének hátlapján.12 Szövegük elemeiben 
nem újak, de egyértelművé váltak sajátos kombinációval vagy átfogal
mazással a Rákóczi-szabadságharc zászlófeliratai: Pro Patria et Libertate, 
Pro Libertate, Pro Deo et Patria, lustám Caustam Deus Non Derelinqvet.13 

Ezeket tehát nem képzelhetjük a száműzött vagy már felkelőként hazatért 
Rákóczi fejedelem legsajátabb jelszóalkotásainak, amint a zászlóselyem ve
res színe sem egyedülálló — viszont valóban a harc célját hirdette, Thö-
köly-kurucoknak, katolikusoknak és protestánsoknak egyaránt érthető gon
dolatot nyújtott. Ezért sem látszik érdektelennek a tágabb háttér bemu
tatása. 

De térjünk át a Hadseregmúzeum más természetű anyagára. A korai 
Vasa-korszakban a tűzfegyver fejlődése ennek juttatott növekvő szerepet 
a hadviselésben, a lovasság és gyalogság szerepét is újraértékelték.14 A kö
zépkor nagyobb részében a lovas, főleg lovagi csapatok jelentették a döntő 
fegyvernemet.15 A lovast teljes páncélzat védte. A gyalogos fél-páncélba 
öltözött, azaz sisakot, mell- és hátvértet, nyakvédőt és csípő-lemezeket vi
selt. A láncing is használatos volt. A tűzfegyverek hatékonyságának növe
kedésével a lovasság fölénye lehanyatlott. Már előbb ebben az irányban 
hatott, hogy a svájci dzsidás gyalogosok zárt alakulatai nagyobb szúró-
távolságot mutattak fel, mint a lovasok lándzsái. A kiállított svájci ala
bárdok teljes hossza 222—226 cm.16 Svéd parasztcsapat 1502-ben Ävlsborg-
nál szállt harcba dán—német Landsknechtekkel, mindkét alakulatban vol
tak alabárdosok. A svéd hadsereg győzelmet aratott 1521-ben (Västeras), 
1565-ben (Varberg), 1581-ben (Narva), 1598-ban (Stangebro). Gustav Vasa 
csapataiban megtaláljuk a gyalogezredek előzményeit (knekt-zászlóaljak) és 
a lovasezredekét (ryttar-zászlóaljak). A paraszti kiegyenesített kasza mesz-
szire döfő és mégis könnyű fegyver volt (kiállított példányának teljes hosz-
sza 265.5 cm., súlya 2.08 kg.)17, így vetekedett a dalarnai lándzsával (245 
cm hosszú, 1.96 kg súlyú). A svéd nemzeti hadsereg felállítását Gustav 

11 Szalay József—Baráti Lajos: A magyar nemzet története. III. Budapest, é.n. (mille-
nium) 369. o. 

12 Uo. 376. o. 
13 Heckenast Gusztáv: A Rákóczi-szabadságharc. Budapest, 1953. 23. o.; Molnár Erik— 

Pamlényi Ervin—Székely György (szerk.) : Magyarország története I. köt., második kiadás. 
Budapest, 1967. 298. o.; Várkonyi Ágnes szövege; Hadtörténelem I. köt. 300. o.; kuruc 
zászlótöredék a sárospataki Rákóczi Múzeumban; Kumorovitz L. Bernát: A magyar zászló 
és nemzeti színeink múltja. Hadtörténelmi Közlemények, 1954. 3—4. sz. 38—39. o. ; Elemér 
Radisics: Hungary. Pictorial Record of a Thousand Years. Budapest, 1944. 75. o. 

14 A távolabbi előzményekre, a bomló ősközösség — a kialakuló feudalizmus hadművésze
tére a Hadseregmúzeum anyaga nem terjed ki. A viking korra a Történeti Múzeum (His-
toriska Museet) anyaga vet fényt. A 800—1050 közötti időszakból bemutatott széles, egyenes 
vaskardok — frank exportvasfegyverek, viking díszített bronzmarkolattal vagy a frank vas
markolat viking ezüst díszítésével —, egyenes aljú kengyelek, kis hegyben végződő sarkan
tyúk, az upplandi Arby hajóstemetkezésében lelt ló- és kutyacsontváz korabeli ábrázoláso
kon elevenednek meg. Egy 1000 körüli gotlandi ránafellratos kövön fegyveres gyalogos fér
fiak, lándzsások, az upplandi Möjbro rúnás kövén két kutyától kísért pajzsos lovas ábrázo
lása a leleteket érthetőbbé teszik. (Vö. Bertil Almgren: The Vikings — who were they? 
Stockholm, 1963. 3. o.) 

15 Lovag és gyalogos ábrázolása fordul elő egy 1200 körüli keresztelőmedencén: kardos, 
sarkantyús, kengyeles, kantáros lovag sárkány ellen harcolva; gyalogos vitéz kerek pajzs-
zsal védekezve, felemelt karddal előrelép. (Vättlösa Kyrka, Västergötland. Histariska Mu
seet. 4780. lt. szám.) — Lovagi tornajelenet töredéke maradt fenn az 1200-as évek végéről 
való festett deszkán. Väte templom, Gotland. (Historiska Museet. 3094:3A lt. szám.) 

16 Armémuseum Nr. D. 10 247, 10 248, 10 249, 19 702. 
17 Armémuseum Nr. D. 10 263. 
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Vasa 1544-ben a västerasi birodalmi gyűlésen kényszerítette ki. így men
tesítette az országot a költséges és nem mindig megbízható idegen zsol
dosoktól. A számszeríj hatékony fegyver volt, nyila száz méterről átfúrta 
a közönséges páncélt. XIV. Erik az 1560-as években, az északi hétéves há
ború18 idején olyan felszereléssel látta el a svéd haderőt, amely egyenlő 
szintű volt a kontinensével. A király saját kezű rajzai mutatják a felsze
relést: lándzsás, dzsidás, alabárdos, kerek pajzsot hordó, szakállas puskás 
harcosok voltak.19 A dzsida szúróhatása 6 méter. A szakállas puska 
(dubbelhake, vallbössa) váltotta fel a számszeríjat. A kettős szakállas puska 
és mellvédágyú voltak az erődbeli könnyűtüzérség fegyverei. A szakállas 
puskát az 1590-es években kezdte felváltani a muskéta, amit a kontinen
sen már egy évtizede használtak. A lovasság lőfegyvere a pisztoly volt. De 
ez utóbbi egyik fő fegyvere volt a dragonyosoknak is. A vágófegyvernek 
használt kard hatalmas kétkezes formáját (volt 196 cm hosszú és 4.6 kg 
súlyú) a XVI. század során váltotta fel a könnyebb kard, amely szúrásra
vágásra egyaránt alkalmas, keleti mintjáú penge volt. 

A kései Vasa-korszakot hanyatlás és stagnálás előzte meg, miután XIV. 
Erikkel a hadiszervezet és felszerelés modernizálása az 1560-as években 
összeomlott. A hadiszolgálatot Gusztáv Adolf szervezte újjá, felhasználva 
a németalföldi taktikai tervezés és gyakorlat tapasztalatait. A gyalogság
nál újra bevezette a dzsidát.20 A katonai egységeket kis, mozgékony tak
tikai alakzatokra bontotta fel, ami teljesen különbözött a német ellenfelei
nél szokásos nagy négyszög oszlopoktól. Ez látható a breitenfeldi (1631) 
és lützeni (1632) csatákban. Amikor 1648-ban az ostromló svédek elfoglal
ták a prágai Kisoldalt, szereztek egy nagy, csiszolt bronzból készült ho
morú gyújtótükröt. A harmincéves háború svéd és zsákmányolt ellenséges 
zászlói egészítik ki a gyűjteményt. Német—római21 és spanyol mellett egy 
horvát lovas alakulat (svédbe átment néven krabater, később, „tréfás fickó" 
értelemmel) zászlaja is a trófeák közé jutott.22 

X. Károly Gusztáv lengyel háború előkészítése során rendelkezett egyen
ruhákról. A háromnapos varsói csata (1656) támadó svéd lovassága pisz-

18 Az északi hétéves háborút (a három korona háborúja) lezáró stettini béke a dánok, 
svédek és lübeckiek között 1570. november 28-án nyert megerősítést, az okmányokat decem
ber 13-án cserélték ki. Jelen voltak a német császári, dán királyi, lengyel királyi, svéd ki
rályi és Lübeck városi követek. A békekötésről készült metszeten feltűnnek Georgius Ro-
senkrantz és Henricus Ranzouius dán, Martinus Gromerus lengyel, Nicolaus Guldenstern 
svéd követek. (Armémuseum. Bibi. Nr. 9476.) A második dán Rantzau Henrik történetíró, 
a lengyel Cromer Márton lengyel történetíró személyével azonosítható. A svéd követ ismert 
politikus, utóbb kancellárként Angliai Erzsébet királynőtől is kap levelet: A ,,Nicolao Gyl-
denstiern Cancellario" küldött oklevél 1583-ből az Uppsalai Egyetemi Könyvtárban. (Sign. 
Ur Posse 31.) Ez a személy svéd nevén Nils Gyllenstiern. A stettini békekötésnél együtt sze
replő Rosenkrantz és Gyllenstiern adhatta az alapot Shakespearenek, hogy Hamletjében Ro
sencrantz és Guildensterh dán nemeseket, udvaroncokat szerepeltesse. 

19 Vö. F. Engels: A gyalogság taktikája, anyagi okokból levezetve. (F. Engels: Anti-
Dühring, Moszkva, 1947. 52Ô., és köv. o.) 

20 A XVII. század első felének haditechnikai újítására: a kanócos puska tökéletesítése, 
puskacső űrméretének csökkentése, a csőfal vékonyítása, a muskéta könnyebbé és a villás 
támaszték feleslegessé válása, a célzás megkönnyítése, a kétpercenkinti egy lövés tűzgyor
saság elérése, a 250 lépésnyi hatásos lőtávolság megvalósítása a svéd hadseregben. (Lásd : 
Hadtörténelem I. köt. 180., 182. o.) 

21 Zsákmányolt osztrák zászló III. Ferdinánd összetett címerével. A kétfejű sas hasán, 
nyitott korona alatt a címerpajzs bal fele piros-ezüst-piros pólyákkal, jobb fele zöld kettős 
kereszt zöld hármas halmon arany mezőben. (Hj : 10:288. Armémuseum, trófékammaren 
36. sz.) 

22 A prágai svéd hadizsákmány egyik kiemelkedő értékű része Krisztina királynő 132 da
rabból álló majolika étkészlete, urbinoi olasz munka. (Nationalmuseum.) — A 30 éves há
borúra esik a svéd sajtó születése: a haditudósításokból nőtt ki. Az Ordinari Post Tijdender 
első évfolyama 1645-ből való, a Pressmuseumban. (Vö. Sven Jansson: Fran Postgumman till 
Telefaks, (Dagens Nyheter, Nr 17 Januári 1966) — A westfáliai béke Johannes Oxenstierna 
és Johannes Adler Salvius svéd aláírók, a császári képviselők, német fejedelmi és városi 
megbízottak aláírásával a Riksarkivetben. Anders Hakansson tüzérhadnagy festménye !» 
westfáliai béke ünnepléséről Narvában 1649 decemberében a Riksarkivetben. 
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tollyal és karddal harcolt. A svéd király életét is kockára tette a harcban. 
E küzdelmekben Svédország távoli kapcsolatokat épített ki. Királya 1656-ban 
fogadta a török Musztafa Hanassza aga szultáni követet. Azt a jelenetet 
is bemutatja a kiállítás, amikor a svéd és szövetséges csapatok 1657 márci
usában átkelnek a Visztulán, Sacrozin-nál : Rákóczi erdélyi fejedelem ma
gyar csapatait külön feltünteti a Dahlbergh-féle ábrázolás.23 A dán háború 
1657-i emlékei közt őrzik Anders Bille dán főkamarás gyalogos és lovas 
ezredeinek zászlait, amelyek Frederiksodde jütlandi erőd feladásával ju
tottak svéd kézbe.2'1 

A svéd haderő szervezeti fejlődésében döntő volt XI. Károly uralma. Az 
1682-i birodalmi gyűlés törvényesítette azt a kialakuló rendszert, hogy a 
paraszt köteles volt katonákat táplálni tanyáján annak fejében, hogy maga 
és házanépe teljesen mentes a hadiszolgálattól. így szűnt meg a korábbi, 
többé-kevésbé kötelező sorozás. A tiszteket a korona tartotta el. így ala
kult ki Svédország nemzeti hadserege — a jószágokra helyezve. Átalakított 
formában ez 1901-ig maradt fenn. 1670 és 1700 között alakult ki francia 
férfiruha mintáit követve a svéd katonai egyenruha. 1675-ben szabályozták 
az egyes ezredek egyenruhaszíneit, 1687-ben a szabványosított kék egyen
ruha kézelő- és bélésszíneit. A sárga kézelő hovatovább a gyalogság általá
nos színe lett. Érdekes, de egyedi kísérlet a 20 rövidre fűrészelt muskéta-
csődarabbal felszerelt orgonapuska 1660—70 tájáról. 1682-ben a gyalogság 
harmada dzsidás, kétharmada muskétás volt. Az 1680-as évek során gráná
tosok, kézigránátdobók egészítették ki az alakulatokat. Egy századhoz előbb 
6, majd 9 került. A kézi tűzfegyvereket ekkoriban (1690) látták el kovás za
varral. A gyalogos muskétásokat szuronnyal szerelték fel (1696). Az 1670-es 
évek során a lovassági kard speciális svéd típusa alakult ki: hosszú kétélű. 
A legrégibb svéd lovassági zászló ebből a korszakból való, a múzeum az 
1665-i Viborg és Nyslott finnországi gróf sági lovasezred gazdagon festett 
zászlaját őrzi, továbbá az 1676-ban felállított Östgöta lovasezred két zász
laját. A korszak hadizsákmányai jobbára dán, hesseni, brandenburgi ere
detűek. 

A svéd hadtörténet mozgalmas korszaka XII. Károlyé. A svéd nagyhatalom 
kiterjedését mutatja az Erik Dahlberg mérnök-tábornok vezetése alatt épült 
erődök hálózata. A német birtokok (Wismar, Stade), a balti birtokok (Tallinn 
mint Reval, Tartu mint Dorpat, Riga stb.), a svéd központok (Göteborg, Kai-
mar, Karlskrona stb.) jelzik a távolságokat. Az ellenfelek a dán IV. Frigyes, 
az orosz Nagy Péter és a szász-lengyel Erős Ágost.25 A zsákmányolt zászlók 
is főleg ezektől valók. A Nagy Péter által átszervezett cári sereg jelei az im
portált kínai selyemből készült, nyugat-európai díszítőminták hatását mu
tató zászlók. 1700-ban a narvai csatában, 1703-ban a litvániai Saladén mellett 
szereztek a svédek cári trófeákat. Az utóbbi helyen attól a katonai egység
től, amelyet Nagy Péter az 1698-ban megbízhatatlanság miatt feloszlatott 
moszkvai sztrelechadtest maradványaiból hozott létre. A korszak zászlói 
között őrzik Mazepa Ukrajnájának emlékét, a zaporozsjei kozákok 1690/96-i 
vörös lobogóját, Szt. Mihály barokk stílusú képével. Változatos sorsa volt 

23 Agrnina Ungarorum . . . Ungarorum sub Celsi3. Transiluaniae Principe Ragotzio . . . — 
II. Rákóczi György svéd és lengyel viszonylataira lásd Szentesy József: Egykori szövetsé
geseink. (Magyar Katonai Szemle, 1937. március 205. o.) 

24 Miután X. Károly Gusztáv a befagyott Belten át inváziót hajtott végre Dánia ellen, 
III. Frigyes a roskildei békére kényszerült. Ennek megfelelően a dán uralom alatt állt 
Skane, Halland és Blekinge „mindenkorra és örök időkre" svéd lett. Àz 1658. évi átengedő 
levél a Riksarkivetben. 

25 A nagy északi háborút megelőzően svéd követség járt Oroszországban a korábbi béke
szerződések megerősítésére, ,az 1699-i megegyezés a Riksarkivetben, XII. Károly levele Pol
tava után 1709. július 11-én a védelmi bizottsághoz a Riksarkivetben. 
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egy XVII. század közepéről való török vászonsátornak. A gazdagon díszített, 
piros—zöld—sárga alkotmányt a törökök 1683-ban Bécs ostromára vitték, ott 
zsákmányolták a szászok, akik viszont Klissow térségébe vitték 1702-ben, 
ahol a svédek vették el tőlük. Erős Ágost lengyel királyi gyalogsági zászlai 
ból is jutottak svéd kézre. 1710-ben Magnus Stenbock Hälsingborgnál a dán 
gyalogos háziezred zászlóját kaparintotta meg. A dánoktól szép számmal vet
tek el gránátvető kézimozsarakat, amelyek lőtávolsága 100 méterig terjedt. 
De a korszakot a frederiksteni végzetes lövés zárta le. 

Falitérkép mutatja be az 1718/19-i Armfeldt hadjáratot. 1718 késő nyarán 
10 000 főnyi svéd—finn haderőt vontak össze Duved mellett Carl Gustav 
Armfeldt tábornok vezetésével a Trondheimig előtörés céljából. A vállal
kozás kudarcot vallott és a visszavonulás közben hóvihar és kegyetlen hideg 
a határvidéken katasztrófát okozott, az új év elején 3500 katona vesztette 
életét. Csak 900 ember ért vissza épen Duvedbe. A nagy északi háborúban 
Svédország elvesztette nagyhatalmi helyzetét,20 a XVIII. század további 
részében csak három rövid háború szakította meg a békét, így a pommerániai 
háború 1757/62 években. 

Fejlődtek a svéd egyenruhák is. A svéd gyalogság és tüzérség 1779-ben, a 
lovasság 1783-ban kapott egyenruhát, ami helyett új uniformist a gyalog
ság 1798-ban, a tüzérség 1794-ben, a lovasság 1795-ben kapott. Egy huszár
csapat jött létre ideiglenesen 1743-ban, majd 1758-ban szervezték meg ál
landó alakulatként. Magyar eredetű zsinóros dolmányt viseltek, de a porosz 
fekete huszárezredre jellemző magas sapkával. 1759-ben a svéd huszárezred 
a porosz (91 cm hosszú, 0,80 kg súlyú) fegyver mintájára 90 cm hosszú, 1 kg 
súlyú szablyát kapott fegyverül. Az általános lovasság 1773-ban a nehéz 
pallost használta. A gyalogságnak muskétája, 1761-től a könnyű-gyalogosnak 
vontcsövű puskája volt. 

A XVIII. század során a katonai zene is kifejlődött. 1795-ben átszervezték 
a tábori lelkészetet. 

Időközben a svéd katonaeltartási módszer gyengeségei előtérbe kerültek, 
terjedt az általános katonai összeírás eszméje, kutatták a tartalékerők ki
alakításának módját. 1812-ben a kötelező katonai szolgálatot határozták el, 
ami minden 21 és 25 év közötti fegyverbiró férfit évi 12 napi gyakorlatra 
rendelt. Más személy maga helyett állítását azonban a szabály megengedte. 
Az eltartott ezredek a haderő magját alkották. Svédország belebonyolódott 
a napóleoni háborúk végső csatáiba. Az északnyugat-németországi hadműve
letekkel kapcsolatban győzelmes csatát vívott a svéd sereg a dánok ellen 
Bornhöftnél 1813-ban. Különösen kitűntek itt a Mörner-huszárok. Ez volt 
az utolsó svéd lovassági ütközet, őrzik a napóleoni háborúk érdemeiért a 
Mörner-huszárezrednek és Wendes-tüzérezrednek 1816-ban adott díszzászló
kat. Változások következtek be a kézi tűzfegyverekben (1811, 1815), az oldal
fegyverekben (1814, 1815). 

A svéd gyalogsági egyenruha 1818 és 1845 között nem ment át jelentéke
nyebb változáson. De megváltozott a lovasság egyenruhája: csákó helyett 
sisak. A huszáregyenruha megmaradt és uniformisukat viselte 1845-ig a ki
rályi lovasgárda is. Érvényesültek porosz, francia, olasz, orosz viseleti ha
tások. Az 1898/1902 évi bur háború tapasztalati tényein okulva vezették be a 
svédek a szürke egyenruhát az egész haderőben. Ezt az 1910-es típust 1923-
t>an szürkésbarna-zöld uniformis követte. A polgáribb típusú katonai öltö
zetnek 1939-ben való bevezetése az aktív szolgálatra alkalmasságot tartotta 
szem előtt, az 1958-as modell tisztán aktív szolgálati egyenruha. A XIX. szá-

26 A svédekre kedvezőtlen nystádi békeszerződés (1721) a Riksarkivetben. 
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zaddal a fegyverek fejlődésében is számottevő állomások kezdődtek. Az 
1815/20-as puskamodell még az 1696-os elvét követte. 1840-ben váltotta fel a 
kovás závárt gyújtókupak. Az 1848-i puskamodell el a huzagolást általáno
san bevezették. Az 1867-i új puskán már amerikai újítást követtek. Az első 
karabélyt 1870-ben, a Mauser-típusút 1894-ben vezették be. A Mauser-puská
hoz (1896) rövid, a karabélyhoz hosszú szuronyt használtak. A XIX. századi 
fejlődés emelte a percenkénti lövések számát 1-ről 10-re, a hatásos lőtávol
ságot pedig 180-ról 600 méterre. Az 1942-i svéd automata puska már kb. 30 
lövést ad le percenként. A gépfegyver fejlődésének első modellje 1846-ra, a 
a legutóbbi 1958-ra esik. Párhuzamosan fejlődött a tüzérek és a tisztek pisz
tolya forgótáras revolverré. 1939-ben és 1940-ben az automata pisztoly új 
modelljeit hozták létre. Az egy ember által kezelhető és hordozható könnyű 
gépfegyver modelljei 1921, 1937, 1939, 1940. A svéd géppisztolyok modelljei: 
1937/39, 1940, 1945. A szablyát viszont 1943-ban kivonták a 'tábori fegyver
zetből.27 

A hadmérnöki terület is jól lemérhetően fejlődött. A hídépítésben 1875 és 
a második világháború évei hoztak számottevő újításokat. 1880 óta dinamit, 
az elektromos robbantószerkezetek kerültek hasznosításra. Külön mérnöki 
egységeket csak 1855-ben állítottak fel. Az először optikai árboc és tükör 
segítségével működő katonai híradásban mérföldkő 1808, a királyi távírász 
egység felállítása. Később ezt is a mérnöki egységbe szervezték. Az 1860-as 
évek óta tört utat az elektromos híradóvezeték. 1871-ben állították fel a tá
bori távírószázadot, az 1937-i híradócsapatok elődjét. A XX. század a rádió, 
az ultrarövidhullámú frekvencia, a tranzisztorok elterjedésének időszaka a 
svéd hadseregben.28 

II. 

Haditrófeák jelentékeny gyűjteménye (pl. 114 zsákmányolt zászló) folytán 
kell említenünk ebben a sorban a Riddarholmskyrkan ( a Lovagok-szigetének 
temploma) gótikus épületét. A műemlék már a reformáció előtt —szerzetesi 
templom korában — királyok és a Vasa-ősök sírtemploma volt. De igazi jel
legét a harmincéves háború korától nyerte el. A kórustól délre áll Gusztáv 
Adolf király maga által kijelölt renaissance sírhelye (1633—34). Koporsóján 
Gustavus Adolphus Magnus felirat hirdeti a király iránti nagyrabecsülést. 
A harmincéves háború egyes trófeáit ótt helyezték el. A kórus északi oldalán 

27 A fegyverek tökéletes í tése n e m tel jesen e l lensúlyozhat ta azt a tény t , hogy a svéd 
szárazföldi és tenger i h a d e r ő k személyi á l l o m á n y á n a k együt tes lé t száma a másod ik vi lág
h á b o r ú előtti években k ics iny volt. 1933/34-ben e lmarad t a belga, a finn, a görög, a m a g y a r , 
a hol land, a po r tugá l h a d e r ő k é mögöt t . A szovjet—finn 1939/40 téli h á b o r ú b a n svéd ö n k é n 
tesek vet tek részt min tegy 8000 főnyi l é t számmal . Gombja ik és é rmeik a Biksa rk lve tben . — 
Svédország másod ik v i l ágháború alat t i he lyzetéhez és a semlegesség k é n y s z e r ű megsér tésé i 
hez, va l amin t ennek népi b í rá la tához lásd Ingvar Andersson: Swedlsch His tory in Brief. 
(Stockholm, 1965. 39—40. o.) — A svéd k o r m á n y k ö r ö k vi ta i ra a német—norvég h á b o r ú k i 
tö ré sekor és Dánia megszá l l á sakor fényt vet G-östa Bagge professzor jobboldal i pol i t ikai 
vezető és egyházügyi minisz ter naplója . Riksark ive t . — A náci-e l lenes svéd sajtó szabad
ságának kor l á tozásá ra és lape lkobzásokra fényt vet a Göteborgs Hande ls t idn ing 1942. m á r 
cius 12. s zámában megjelent c ikk ügye , amely a norvégia i e lnyomás t t á r g y a l t a (I n ó r s k a 
fängelser och koncen t r a t i ons l äge r ) . Az elkobzot t e redet i és az ü r e s hasábos pó tk i adás a 
P res smusee tben . (Vö. Sven Jansson: F r a n P o s t g u m m a n till Telefaks . Dagens Nyhe te r , N r 
17 J a n u á r i 1966) — Az északi ellenállási m o z g a l m a k n a k nyú j to t t t ámoga t á s r a fényt vet Tage 
E r l a n d e r levele a norvég r endőrcsapa tokró l , ame ly H a r r y S ö d e r m a n l evé l t á rában m a r a d t 
fenn. A sok norvég és dán menekül tbő l ke rü l t k i a Svédországban 1943 óta k a t o n a i k i k é p 
zést n y e r t t ízezernyi északi személy. Hiva ta losan ez csak r endőr i k iképzés volt. R iksark ive t . 

28 Heribert Seite-stb.: The Royal Army Museum... — A jelenkori svéd haderő és kato
napolitika kérdéseinek rövid összefoglalását adja a vezérkari főnöki tisztet betöltő svéd 
tábornok tanulmánya. Carl Eric Almgren: La Défense nationale suédoise. La Suéde et 
l'Europe. StocRholm. é.n. — A mad svéd hadügy kérdéseire és statisztikai adataira Holger 
Bjärnlid: Défense nationale. Connaissance de la Suéde. Stokcholm—Uddevalla, 1966. 18—20. o. 
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látható X., XI. és XII. Károly barokk stílusban elkezdett, de rokokó stílusban 
befejezett sírkápolnája (1671—1743), amelyben ott függnek azok a trófeák, 
amelyek X. Károly Gusztáv, XI. Károly és XII. Károly csatáiból valók. 
A nyugati bejárattól közvetlenül északra van a Torstenson-család sírkápol
nája, amelyet 1651-ben emeltek a híres gróf Lennart Torstenson tábornagy 
és főkormányzó (1603—51) számára, a harmincéves háború 1641/45 évi szaka
szában főparancsnoki tisztet betöltő hadvezér márványszobrával, rézkoporsó
jával. Ettől a sírkápolnától keletre van a Wachtmeister-család sírkápolnája, 
melyet Hans Wachtmeister gróf, tábornok (meghalt 1652) számára építettek 
1654-ben. A Lewenhaupt-család XVII—XVIII. századi nemzedékeinek sírbolt
jaiban kapott helyet Göran Mauritz Lewenhaupt tábornagy ónkoporsója, Az 
északi hajó keleti falán Göran Gyllenstierna báró, birodalmi tengernagy 
(1601—46) emléktáblája is helyet kapott. A déli hajó keleti falán fekete és 
fehér márványból készült emléktábla hirdeti Knut Leijonhufvud báró, fő-
szárnysegéd (1674—1700) emlékét, aki XII. Károly oldalán a narvai csatában 
esett el. A Banér-család kápolnáját a harmincéves háború 1638 41 éveinek 
főparancsnoka, báró Johan Banér (1596—1641) nagymarsall és királyi taná
csos számára emelték már 1636-ban. Régi fegyverzetek is lógnak ott. Az 
1790-i Fredrikshamn és Svensksund melletti tengeri csatákban a cári erőktől 
elvett zászlókat és lobogókat a Gusztáv-kápolna ívnyílásában helyezték el.2" 

III. 

Amennyiben a díszfegyverek és udvari ünnepi öltözékek tükrözik egy-egy 
kor katonai felszerelését, a királyok és államférfiak katonai és diplomáciai 
cselekményei az ország hadtörténetét, figyelemre tarthat számot a Királyi 
Fegyvertár (Kungliga Livrustkammaren) gazdag és művészi gyűjteménye. 
1909 óta ez a gyűjtemény az Északi Múzeum (Nordiska Museet) épületében 
kapott helyet. A déli csarnokban az 1500—1660 közötti, az északi csarnokban 
az 1660 utáni, napjainkig terjedő válogatott anyagot mutatják be. A rendkí
vül látogatott gyűjtemény sokoldalú érdeklődésre tarthat számot: az iskolás
gyermekek mint történelmi ereklyéket ismerik meg azokat a tárgyakat, ame
lyeket szakemberek mint had- vagy ipartörténeti értékeket vizsgálnak. 

Eredeti formájában a svéd Királyi Fegyvertár az egyes uralkodók és a had
erő vagy közszolgálat más vezető személyiségei használatában volt felszere-
relést, ruházatot és ékszert őrizte. Mindenkori használatra rendelkezésre álló 
tárgyak arzenálja vagy raktára volt. Ezek közül tovább őrizték a ritka kincs
tári darabokat, kiemelkedő mesterek alkotásait, testületi értékeket. Béke
időben az udvari élet és királyi szertartások látványosságaiban használták fel 
a fegyvertárban őrzött holmikat. A királyi keresztelőkön, esküvőkön, teme
téseken a királyi család és az udvari tisztviselők viselték az értékeket, de hi
vatalos ajándékok és hadizsákmányok is kerültek a fegyvertárba. A királyok 
régi lovas fegyverzete — lómodellekre ültetve — ismert svéd uralkodók 
kabátjaival az 1670-es évek óta gyűlt össze. Egyes tárgyak azonban a meg
őrzött dokumentumok tanúsága szerint XVI. századiak, Gustav Vasa hasz
nálta őket. A Fegyvertár 1881 óta modern értelemben vett múzeum. 

A legrégibb kiállított fegyvertípus a számszeríj. A nyílvesszők részben ősi 
svéd típusok, fanyélre erősített vasheggyel (dalecarliai típus), részben konti
nentális vasnyilak. Az utóbbi a XVI. századi svéd parasztfegyverzetben új-

29 VÖ. Riddarmohnskirche. Stockholm, 1956. ; Sigurd Wallin : Adelshovets heraldik. Stock
holm, 1960. 14—15. o. és képek. — II. Gusztóv Adolf sírja a Riddarholmi templomban, J. 
Wendelius rajza. Riksarkivet. 
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donság volt, végén levő ferde tolla forgómozgást eredményezett, növelve az 
áthatolási képességet. így a számszeríjász közelről átlőhette a lovag páncél
ját. Gustav Vasa-kori történetíró szerint a király rendelte el dalecarliai har
cosainak az 1521-i háborúban a nyílvesszőtípus kicserélését. A király — szám
adások tanúsága szerint — drága textiliákat és fegyvereket vásárolt Augs-
burgból és Nürnbergből. Ezek közé tartozik az a kerekes závárzas kézi tűz
fegyver, amely ekkor újdonságnak számított. Szerkezete két évszázadig hasz
nálatos volt a puskapor meggyújtására. A védőfegyverek közt a legrégibb 
a Királyi Fegyvertárban a Banér-pajzs, amelyet 1488-ban Eskil Isaksson 
Banér temetési menetében vittek. Gustav Vasa-korabeli dél-németországi 
szerzemény az 1540-re keltezett teljes páncélzat. Egyidejű német darab 
(Nürnberg, 1540 körül) a koronás sisak, a méltóság különleges jelképe. Már 
egy 1548. évi ruhakészlet-lajstromban szerepelnek. Renaissance harcos és 
lóf elszerelés Lengyelországból dinasztikus ajándék gyanánt jutott 1574-ben 
III. János királynak. A páncélzat délnémet mester alkotása: Kunz Lochner 
1550 körül készítette Nürnbergben. Kifejezetten reprezentációs célra készült 
az a páncélzat, amelyet XIV. Erik számára a flamand Eliseus Libaerts gyár
tott 1562-ben Antwerpenben. A renaissance udvari gyűjtemény további ér
tékes darabja XIV. Erik összetett címere, trónmenyezetéről, amelyet 1568-
ban a király alacsony származású feleségének koronázásakor használtak. 
(Karin királyné atyja Mans börtönőr volt.) A címer Svédország háromkoro
nás és a gót oroszlános címer negyedeit egyesítette a norvég oroszlános és a 
dán háromleopárdos címer negyedekkel, az utóbbiakat tiltakozásul amiatt, 
hogy a dán királyok még mindig viselték címerükben a három koronát. A Ki
rályi Fegyvertárban őrizték meg a III. János temetésén vitt kék selyemre fes
tett igen régi svéd nemzeti zászlót, amely az állam és 29 tartomány címerét tün
teti fel a király névbetűivel (I. R.=Iohannes Rex), amit 1928-ban szabadítot
tak ki az utód Zsigmond király névbetűi (S. R.=Sigismundus Rex) alól, aki 
tehát szintén használatba vette. Gusztáv Adolf korából fennmaradtak a Vasa
ház sárga és fekete színeiből kombinált apródruhák és övek. Ennek a király
nak reprezentációs öltönyeit az 1617-i koronázásra és 1620-i házasságra Ham
burgból rendelték. De Gusztáv Adolf tábori vállszalagjának muszlinja a tá
voli Indiából érkezett. A harmincéves háború Európa-szerte erősítette a fegy
vergyártást és Svédország sok külső csatatéren bizonyította nagyhatalmi állá
sát. A kézi tűzfegyverek jelentősége megnőtt, a puskatus sokféle változatot 
mutatott fel, de a gyújtó- vagy kerekes závár technikája a XVII. század 
svéd testőrei és gazdag főurai számára drágasága mellett is kielégítő volt. 

Míg a hadsereg rendes fegyverei a nagy és nehéz muskéták voltak, ame
lyeket csak villára helyezve lehetett használni tüzelés közben, addig az arisz
tokraták palotáiban és vidéki birtokain a díszes fegyverek és pisztolyok 
magánfegyvertárakban gyűltek össze. Ezekből is kerültek idővel a Királyi 
Fegyvertárba. A vadászatra és harcra használt luxusfegyverek svéd, német, 
lengyel, holland és balti gyártmányok, díszes csont- és gyöngyház-tusával. 
A XIX. század során került a gyűjteménybe az Oxenstierna-család tidöi és a 
Bielke-család tureholmi fegyvertára. Ezzel együtt jutott a Királyi Fegyver
tárba Axel Oxenstierna (1583—1654) államkancellár címeres szánkója. A ki
rályi hadviselés emléke Gusztáv Adolf két szürke tábori egyenruhája az 
1627-i lengyel hadjáratról, amelyekben meg is sebesült. Az egyik eset a Visz
tulái átkelés május 23-án, a másik a tczewi csata augusztus 8-án. A második 
esetben a golyó a király hátizmában maradt. Maga Gusztáv Adolf rendelte 
el az uniformisok megőrzését. Amikor viszont az uralkodó elesett a lützeni 
csatában 1632 november 6-án, annyira kifosztották, hogy csak alsóneműje — 
szövetnadrág és három véres ing —, bőrujjasa, kardja és lován a két pisz-
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tolya maradt meg. Itt őrzik a háromkoronás és oroszlános címernegyedekből 
álló díszes címerrel ékesített antependiumot is, amelyet a svéd—pommerániai 
Wolgastban 1633-ban a Gusztáv Adolfért adott gyászszertartásban használ
tak. A király bivalybőr kabátja mint hadizsákmány került a császári kincs
tárba és 1920-ban osztrák ajándékként vissza Svédországba. Gusztáv Adolf 
gyászmenetében 33 tartomány címerét tüntették fel. Ezek közül mutatják be 
Värmland, Dalecarlia, Sudermania és Västmanland hímzett címereit. A Ki
rályi Fegyvertárba kerültek Krisztina királynő díszes olasz vadászfegyverei. 
A gyűjtemény fényt vet a kései lovagi tornákra is. Georg Stiernhielm barokk 
tankölteménye (Hercules, 1658) fejezte ki a lovaglás, lövés és lovagjáték 
igényét, amivel a nemesnek bizonyítania kell családfáját és a paraszt felett 
állását. Gusztáv Adolf tornafelszerelését Arbogában készítették, valószínűleg 
1617-ben. Nagyszabású tornák kísérték az 1620-i esküvőt. A király másik 
tornapáncélja is fennmaradt, amit 1620 körül, valószínűleg Norrköpingben 
készítettek. 

A Lengyelországgal és Erdéllyel való kapcsolatok eredményezték a XVI— 
XVII. századi orosz és keleti fegyvergyűjteményt. A lengyel kapcsolatok 
egyik emléke a „lengyel tekercs", amely a svéd Vasa születésű III. Zsigmond 
lengyel kiráJy krakkói bevonulását (1605. december 4.) megörökítő 15 méte
res, papírra festett friz. XVI—XVII. századi perzsa támadó és védőfegyverek 
részben közvetlenül, részben mint hadizsákmány a prágai Habsburg-gyűjte
ményből jutottak a Királyi Fegyvertárba. A török gyűjtemény XV. század
végi, csúcsban végződő, domborított hajlatokkal díszes sisakkal kezdődik. 
Drágakövekkel ékes török lovas felszerelést Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
ajándékozott sógorának, II. Gusztáv Adolfnak.30 A készlet darabjai: nyereg, 
kengyel, szügyhám, homlokdísz, nyeregtakaró, szablya, tőr, buzogány. XVI. 
századi orosz acélsisakok — egyikük német felirat szerint Rettegett Iváné 
volt — egészítik ki a gyűjteményt. 

A svéd nagyhatalom tetőfokára jellemző, hogy XI. Károlyt mint gyermek
királyt játékfegyvertárral ábrázolták: dzsidás felszerelés, dragonyos fegyver
zet, lovas pisztoly, apró ágyuk. Két holland iparos, a megnemesített Abraham 
és Jacob Momma ágyúkat ajándékoztak a királynak. A hatalmi realitást pe
dig az mutatta, hogy a király koronázásán 49 tartomány címerét tüntették 
fel. A régensuralom megszűntét, XI. Károly kormányzását 1672-ben lovas
tornával ünnepelték, a király római fegyverzetben maga vezette a gótok egy 
csapatát. A svéd-francia barátság jegyében a király 1673-ban 200 különböző 
tárgyból álló fegyverzetet kapott ajándékba. Fennmaradt XI. Károly szürke 
öltözete mellett az a kalap, amelyet a király a lundi csatában viselt 1676 de
cember 4-én. A királynak adott francia fegyverajándék annyiból is jelentős, 
hogy benne a legkitűnőbb párizsi tűzfegyver-manufaktúrák gyártmányait 
látjuk. A fegyvereket már kovás zavarral készítették, a kovát a lőfegyver 
„sárkányába" helyezték. Ez múlta felül a kerekes závárt. A gyűjtemény 
bemutatja XII. Károly hivatásos katonáinak öltözetét, magának a királynak 
halála napján, 1718 november 30-án Fredrikshaldnál viselt egyenruháját. 
Láthatók az oldalfegyver standardizálásának eredményei: a lovassági, a gya
logsági és a parancsnoki kardok. A XI. Károlytól felvirágoztatott roslageni 
Vira Pengeüzem gyártotta az éles kard 1701. évi típusát. Fennmaradt az a 
kard, amelyet XII. Károly 1700-ban viselt a narvai csatában és amellyel a 
csatamezőn megjutalmazta Arvid Bernhard Hornt. XII. Károly 1716-i norvé
giai hadjáratában szolgált trónörököse, a Hessen-casseli Frigyes. Ez az ifjúsá-

30 Politikai kapcsolatukra Szentesy József: Egykori szövetségeseink. Magyar Katonai 
Szemle, 1937. március. 205. o. 
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gában jeles katona az év február 27-én meg is sebesült a norvégiai Höland-
nál, kék uniformisában. A későbbi I. Frigyes azonban békekorszakot hozott. 
Megőrzött kardja az általa alapított rendek lovagjainak felavatására szolgált. 
A Szerafim, a Kard és az Északi Csillag rendek (1748) jelvényeit is bemutat
ják. A svéd tengerészet fejlődését jelzik a győzelmek emlékei: Károly herceg 
nagyadmirális egyenruhája, amelyet a hoglandi csatában viselt 1788 július 
17-én, kitüntető jelvények a svensksundi csatában 1790-ben jelen volt tisztek 
számára. Az 1808/09-i finn háború már nem volt szerencsés a svédek számára. 
Emlékét korabeli kardok őrzik. IV. Gusztáv Adolf megőrzött lovaskapitányi 
egyenruháját pedig azon a napon viselte, amikor 1809 március 13-án stock
holmi palotájánál felkelők fogták el. Az 1809/10-ben átmenetileg uralkodó 
dán Keresztély augustenborgi herceg mint Károly Ágost állt Svédország élén. 
Egy katonai szemlén leesett lováról és meghalt, ennek emlékeit megtartották. 
Az idős XIII. Károly ekkor került a trónra, 1810-i tengernagyi öltözetét meg
őrizték. Bernadotte marsall útján kerültek a gyűjteménybe francia császári 
hadiemlékek. Bernadotte svéd trónörökösként, mint Károly János részt vett 
a Franciaország és Napoleon elleni németországi hadműveletekben, a leipzigi 
csata zsákmánya (1813) a gyűjteménybe került. XIV. Károly János svéd mar
saili egyenruhája 1840 körűiről maradt fenn a múzeumban. 

A fegyverek tökéletesedésének néhány emléke is megtalálható a Királyi 
Fegyvertárban. Az amerikai Samuel Colt 1835-ben váltotta ki első revolve
rének szabadalmát. Jonas Offrell tiszteletes az 1830-as években foglalkozott 
hasonló kérdésekkel, 1841-ben szerzett szabadalmat revolverkonstrukciójá-
nak'. Több Offrell-fegyver között az 1. számú revolver is a Királyi Fegyver
tárba jutott (1841-i típus). Colt revolvert Lincoln Ábrahám 1863-ban ajándé
kozott XV. Károlynak. É király tábornoki egyenruhája és fekete vezérkari 
uniformisa az 1860-as évekből, II. Oszkár admirálisi egyenruhája 1904-ből, 
V. Gusztáv tábornoki egyenruhája folytatja a későbbi Bernadotte-házi ural
kodók katonai vonatkozású szerepét.31 

IV. 

A svéd hadtörténet egyik speciális ágazata alkotja a svéd Állami Tenger
történeti Múzeum (Statens Sjöhistoriska Museum, Sjöhistoriska Museet) 
gazdag gyűjteményeinek fő részét. A múzeumépület földszintjét a királyi 
flotta története tölti meg, az épületszárnyak eleve nyújtják az anyag régibb 
és újkori flottatörténetre bontását. Az alagsorban a régibb és újabb hajó
építés kapott helyet, ez sem közömbös a hadihajógyártás szempontjából. 
Ezúttal csak az emelet anyagát, a kereskedelmi tengerészetet kell kirekeszte
nünk tárgyalásunkból, bár egyes vonatkozásait felhasználhatjuk a hadihajók 
technikai fejlődésének, Svédország hatókörének tüzetesebb megvilágítására. 
Mindez arra int, hogy a lehetőség szerint ne a lokális, hanem a tartalmi fel
építést helyezzük előtérbe, a kronológiai rend ugyanis jobban megvilágítja 
az összefüggéseket, mint a hajóépítés, a hadiflotta és a kereskedelmi tenge
részet szerinti bontás. Nem utolsó sorban amiatt, mert a történeti idők na
gyobb felében sem könnyű szétválasztani akár építés, akár funkció szem
pontjából a hadi- és kereskedelmi hajót. 

Bár a viking idők korszakát 800—1060 közé helyezi a periodizáció, Észak-
Európa hajózása már megelőző időszakból (550—800) is kitűnik emlékeivel. 
Ezeknek a leleteknek a modelljeit vagy fényképeit szépen összeállítja a 
múzeum: 

31 Vö. Svante Svärdström: Livrustkammaren. The Royal Armoury. Stockholm, 1966. , 
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Lelőhely Hossza Szélessége 

K v a l s u n d (Norvégia) VII . sz. első fele 
Sut ton Hoo (Anglia), 660 körü l 
Ä s k e k ä r r (Svédország), 700-as évek vége 
Gokstad (Norvégia), IX. sz. második fele 
V a l s g ä r d e ' (Svédország), 900 körül 

18 m 
25 m 
16,4 m 
23.3 m 

9.1 m 

3 m 
4.3 m 
4.4 m 
5,3 m 
2 m 

Mindezek még nem vitorlás, hanem evezős hajók voltak, a kvalsundi, a sut-
ton hooi, a valsgärdei hajó peremén fel is tüntetik az evezőtartó bütyköket, a 
gokstadi hajón pedig a gályaevezők lyukait. Ez az utóbbi átmenetet jelent: 
árboca is van. Az äskekärri hajónak árboca nincs. Közös az említettek és az 
osebergi hajó esetében, hogy a far jobb oldalán elhelyezett kormány evező 
volt hivatva az irányt biztosítani. A kor hajóinak díszítését szemlélteti egy 
másolat — a British Museumban őrzött, a Scheldéből Dendermondenál elő
került hajóorr: sárkányfeje és nyaka a szemek, fogak, pikkelyek realisztikus 
kidolgozásával tűnik ki (IX. századi dán hajóról):'2 A svéd hajózás fejlődésé
nek tanúságára egy 850—950 közötti birkái érme fényképét közlik: egyárbo-
cos vitorlás hajót ábrázol.3' A korszak lezárása a bayeuxi szőnyeg, amelynek 
másolata is gazdagítja a gyűjteményt. Hódító Vilmos inváziós flottájának 
építése a normandiai technikát is a vikinghez kapcsolja: a kész hajók evező
sorainak lyukai, a hajóorron elhelyezett állatfej mutatják. De ugyanezek a 
viking hajók kereskedelmi célokat is szolgáltak: a Valbo socken-i kapaszerű 
vaslemezleletek egységes nagyságuknál fogva a VIII—XI. században fizetési 
eszközként szerepeltek. Ennek a hajózásnak expanzióját térképek érzékelte
tik: Skandináviától Bizáncig, Írországig, Észak-Amerikáig. 

32 Ezeket az emlékeket kiegészítik azok a képes kövek, amelyek a régibb germán kor
szakból (i. sz. 400—550), a kései germán korból (kb. 550—800) és a viking korból a Törté
neti Múzeumban (Historiska Museet) láthatók. Az upplandi Häggeby képes köve egyik ol
dalán egy-egy baltás, lándzsás embert ábrázol egy-egy szemben álló ló mögött, másik olda
lán 12 evezőstől hajtott nagy csórnak látható, a velük szemben ülő kormányos nagy kor
mányevezővel. A régibb germán korszakból. (Historiska Museet 5137. lt. szám.) — Az upp
landi Vendel hajóstemetkezései fegyverekkel, sisakokkal és lószerszámokkal a VI—VIII. 
századból a Mälar-völgyben kialakuló politikai alakulatok fontos főnökeinek temetkező-
helyei lehettek, akiket teljes hadifelszereléssel, ivóedényekkel, szerszámokkal, lovastul
kutyástul temettek el. — 700 körüli gotlandi képes kő harci jelenetekkel, gyalogosokkal, lo
vasokkal, alul vitorlás hajó 9 ülő emberrel, hátul kormányevező. — 700 körüli gotlandi ké
pes kő: lovas, gyalogosok, állatok; vitorlás hajó 5 álló emberrel, köztük kettőnek oldalán 
egyenes kard, egy ülő kormányossal, aki hosszú és széles evezőlapátot tart kezében. — 
700 körüli képes kő Gotlandról, fenn és középen lovas, alul vitorlás hajó, kormányevező, 
elmosódott ülő alakok. — 700 körüli képes kő Gotlandról, felső felében lovas, gyalogosok, 
kutya; alul árbócos vitorlás hajó 8 álló emberrel, közte négynek oldalán egyenes kard szé
les hegyes pengével, hátul ülő alak kormány evezőt tart kezében, a két hajóorr elöl és hátul 
magasra emelkedik, kunkorodó végű. A harcosok kezükkel tartják a vitorlakötélzetet. — Ha 
ezek a képek pogány hitvilágot és szertartásokat ábrázolnak is, abban is tükröződik a kora
beli hajózás, hadviselés valósága. (Az előbbiekre vö. Guide to the Museum of National Anti
quities/! Stockholm, 1963, 6—7., 18—19, 22. o. és Bertil Almgren: The Vikings — who were 
They? Stockholm. 1963. 1. o, — VIII. századi gotlandi képes kő felső részén kardos, kerek 
pajzsos férfiak párviadala, lovagló lándzsás, egyéb emberalakok és kutya, középső részén 
egyárbócos vitorlás hajó, orrán és farán kunkorodó csúccsal, 7 pajzsos harcossal. (Inqvar 
Andersson: Swedish History in Brief. Stockholm. 1965. 8—9. o.) — Képes kő Stora Ham-
marsból, Gotland. VIII. század. Alul vitorláshajó egy árboccal, állatfejes orral, felkunkorodó 
végű farral, itt lenn kormányevező látszik ki, kerekpaizsos harcosok ülnek benne; felette 
5 sor kép, kardos harcosok, lovak, evezőscsónakkal (hátul kormánvevező) partraérő kar
dos-kerekpajzsos harcosok és gyalogos ellenfeleik. (A Bunge Művelődéstörténeti Múzeumból 
közli Gertrud Semer: Treasures of Swedish Art. Stockholm. 1950. 13. o.t 

•1.1 A veret eredetije a Statens Historiska Museum Myntkabinettet kiállításán. 
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A következő korszakban Svédország már kikülönül a korábbi egységből, 
ettől kezdve az ország más országokkal áll kapcsolatban, de a múzeum — 
igen helyesen — a hajózási technika kutatásában nem ejti el az egyetemes 
történeti párhuzamokat, összefüggéseket. 1187-ig Sigtuna volt a Mälar-vidék, 
majd 1300-ig Visby a Keleti-tenger kereskedelmi centruma.34 1060/1200 
években a vas- és ezüstkereskedelem lendítette a hajózás fejlődését, a XII— 
XIII. században technikai újítások javították a hajó konstrukcióját és bizto
sabbá tették a kormányzást, az utóbbi évszázad az iránytű bevezetését is 
meghozta. De a hajók még kicsik és egyárbocosak voltak. Ilyen a falsterboi 
lelet a far jobb oldalán elhelyezett rudas kormányevezővel, ez a hajó 13,5 m 
hosszú és 4,5 m széles. A kor nyugati összehasonlítására idézik fel La Ro
chelle XII. századi pecsétjét egyárbócos, vitorlás kerek hajóval és a winches
teri székesegyház 1180-ból való domborművét egyárbócos kerek hajóval. 
Az utóbbi a viking múlt és az európai jövő ismertető j eleit még, illetve első
nek mutatja: árbóccsúcsa állatfej (szemben a la rochellei kereszttel), hajó
orra sárkányfej, de széles kormánylapátja van, aminek merőleges rúdját a 
hajó végén ülő utasa jobb hónalja alatt fogja. De a nyugati kapcsolatot a 
déli váltotta fel, a XIII. században német kereskedőgildék vetették meg lá
bukat Londonban, Visbyben, Novgoródban. A német expanziót vonzotta az 
1280 után fontossá vált kereskedelem a rézzel. A XIII. század második felé
től növekszik a skandináviai hajóleletek, illetve ábrázolások, nem kevésbé az 
összehasonlító külföldi anyag mennyisége. A kalmari I. lelet már rudas kor
mánylapátot visel a far végén, egyárbócos, hossza 11, szélessége 4,55 m. 1933-
ban találták meg. XIII. századi kormánylapátos, egyárbócos vitorlást ábrá
zolnak a gotlandi Fide templomában, sárkányfejes orrú és farú, kormányla
pátos királyi hajót tüntetnek fel Torshälla város pecsétjén. A XIII. század
tól használt svéd kerek hajók gyakori fajtája a bursa vagy barsa nevet vi
selte. Az egyárbócos vitorlás összevetésére idézik fel Ipswich, Southampton 
XIII. századi, Harderwijk 1280-i pecsétjét, egy 1287-i brüsszeli kézirat képét, 
Gdansk 1294-i, New Shoreham 1295-i pecsétjét. A Földközi-tengeren a hajók 
már jobban differenciálódtak. A „Roccaforte" kerektestű hajó volt az 1260-as 
években, hossza 29 m, szélessége 13 m, teherbírása 500 tonnás. A velencei 
szabványgályák az 1290-es évek óta közlekedtek. A XIV. századi skandi
náviai hajóleletanyagot a kalmari II. lelet adatai érzékeltetik: hosszúsága 
20 m, szélessége 5,8 m. Az összehasonlításra alkalmas az ugyancsak egyár
bócos és kormánylapátos hajó Damme 1309 és Stralsund 1329 évi pecsétjén. 
A XIV. században már a Hansa városszövetség, élén Lübeck szerezték meg a 
tenger uralmát, koggéig 200 tonna teherbírású kerek hajók voltak. Gdansk 
1400 évi pecsétjén még egyárbócos, kormánylapátos vitorlás szerepel. De a 
XV. század a sokrétű fejlődés időszaka. A hajók nagysága és az árbocok 
száma lassan növekedett. Ez Svédországban különösen lassan bontakozott ki. 
A kalmari IV. lelet XV. századi, hosszúsága 15,6 m, szélessége 4 m és épp
úgy egyárbócos, mint a kalmari V. lelet az 1400-as évek végéről, amelynek 
hosszúsága 16,3, szélessége 5,6 m. A svéd kerek hajók példái a kogg és a 
holk típusok: Pommerániai Erik flottája 1434-ben 18 holk és kogg, továbbá 
24 más hajó. Kari Knutsson 1455-ben egy nagy holk-ot Londonig küldött 
kereskedelmi céllal. Kétárbocos hajót, mindegyiken két vitorlával, ezenfelül 

34 Visby és Gotland hanyatlását gyorsította az 1361. évi dán invázió. A hadjáratból érde
kes leleteket őriz a Történeti Múzeum (Historiska Museet) : vértes és láncsisakos harcos
sírok, lelőhely Korsbetningen, Visby közelében; paraszti kincselrejtések a XH. századtól 
nemzedékeken át gyűjtött értékes tárgyakból, amelyek a távolsági kereskedelem útján ke
rültek a szigetre, lelőhelyek Dune, Kyrkebinge, Stenstugu, Amunde. Mindez a dán inváziós 
sereg és a gotlandi parasztok elkeseredett küzdelmére utal. (Vö.: Guide to the Museum of 
National Antiquities. Stockholm, 1963. 48. o.) 
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orrvitorlával, svéd zászlókkal 1492-i üvegfestmény mutat be. A XV. század
ban új hajónevek is megjelennek a svéd tengerészetben: bojert, jakt, kre-
jare, flöjt, kravel. Sten Sturénak 1495-ben 3 kravelje volt. így már nem 
a valóságot, hanem a történelemmé hitelesíteni akaró legenda-illusztráció 
sikerült visszavetítését kell látnunk a XV. század végén egy egyárbocos ki
rályi hajó esetében. S a hajók funkciója még differenciálatlan volt, váloga
tás nélkül szállították a svéd vasexport középkori fő formáját, az osmund-
vasat, ezt az egységes súlyú, kardhosszúságú vasat (lelet Högrums socken-
ből). Az összevetésül idézett egyetemes történeti példák már nagyobb dif
ferenciáltságot mutatnak fajta, nagyság, funkció szempontjából. 1410-ben 
egy a Földközi-tengeren használt velencei szabványgálya hossza 37 m, szé
lessége 4,2 m volt, 25—30 evezőspadjának mindegyikén 3 ember ült. A 
Flandria-utazásra ugyanakkor igénybevett velencei szabványgályák hossza 
40 m, szélessége 5,9 m volt. A velencei hajóépítés egy 1486-ból való kép sze
rint a parton elhelyezett hajótesten több szinten folyt: a parton állók, a parti 
padon ülők, a létrán mászó és a fedélzeten álló emberek munkálkodtak 
rajta. Még nagyobb méretű produktumai voltak a franciaországi hajó
gyártásnak: az angol uralom alatt álló Bayonneban 1419-ben 57 m hosszú 
és 14 m széles hajót készítettek. 1445-ben már volt olyan kereskedelmi gá
lya, amelyen 3 árboc emelkedett vitorlák számára. 1485-ben egy zarándok
gálya elöl nagy, hátul kisebb árbocot viselt a vitorlák számára. így igye
keztek széllel is haladni, de szélcsendben elkerülni a veszteglést. Egyszerre 
voltak hadi és kereskedelmi hajók a XV. századi, ágyúval felszerelt, kerek
testű karrack-ok. Teherbírásuk 500 tonnáig nőtt. Az 1450-es évektől járat
tak az angolok és hollandok carvel, karviel vagy kraveel néven kerek 
hajókat. 1462-ben egy ilyen építésű nagy hajó ment La Rochelleből 
Gdanskba. A hajótípusok még egyetlen hajórajon belül is keveredhettek. 
Kolumbus „Santa Maria"-ja kerek testű, 130 tonna teherbírású hajó volt, 
hossza 23, szélessége 6,7 m volt. „Pinta" hajója karavella-típus, 20,1 m hosz-
szú, 7.3 m széles. 

A XVI. században már sokkal gazdagabb és többszempontú anyagot mu
tat be a Tengertörténeti Múzeum. Egyrészt, mert ez az évszázad nagyfon
tosságú fordulatokat érlelt: szokásossá vált az ágyúszerelés a hajókra, spe
cializált hadi- és kereskedelmi hajókat gyártottak. Másrészt Svédország poli
tikai története úgy alakult, hogy a svéd flottának növekvő szerep jutott, 
így magán a hajógyártáson és a hajótípuson túl háborúk, parancsnokok, 
hajók neveit mind gyakrabban említették meg. Az egyetemes anyag immár 
nemcsak összevetésre alkalmas, hanem szövetséges vagy ellenséges erők 
érzékeltetésére is. 1520 és 1580 között Stockholmban a királyi palota előtti 
partrészen volt a kikötő, ezt összehajló mólók védték. A főváros mellett ki
terjedt a távolsági hajózás más kikötőkre is: Lödöseből 1525-ben Skóciáig, 
1546-ban Antwerpenig, Stockholmból 1545-ben Lisszabonig, 1559-ben a nyu
gati francia Brouageig, Nyköpingből 1586-ban Skóciáig jutott el svéd hajó. 
A megnövekedett méretű hajózás több keresztvitorlát vivő árbocot kívánt. 
megnőtt a fedélzeti ágyúk száma, sőt ágyúállások ráépítése a hajókra. Ez a 
carvel-típusnak adott elsőbbséget. Még kiterjedtebb a svéd hajóépítés bá
zisa. 1532 és 1567 között Kalmar, Västervik, Nyköping, Norrköping, Söder-
köping, Stegeborg, Stockholm és kerülete, Észak-svédország két telepe, a 
Botteni-öböl keleti partján 4 telep, Áland és Kastelholm, Dél-Finnország 6 te
lepe, Reval és Nyugat-Svédország két telepe gyártott hajókat. Jobban ismer
jük a differenciáltabbá vált svéd flotta hajótípusait a XVI. századból: ga-
leja (gályatípus, 12—18 m hosszú, 2 árboccal); bark; galeon; kravel, 1544-
ben 4 árboccal; bojert (a főárbocon két vitorla egymás felett, a farárbocon 
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egy vitorla, még külön orrvitorla, magas farépítmény). De ismerünk egyes 
hajókat is: „Store Kraveln", 1534-ben 49,46 m hosszú, 14,80 m széles, 1300 
főnyi legénységű. „Mars" („Makalös"), 1564, újjáépítve 720 főnyi legénységű. 
Összevetésül említhető az 1514-ben épített angol 4 árbocos és orrvitorlás ki
rályi karrack, a „Henry grâce à Dieu" („Great Harry"), amely 39,5 m hosz-
szúságú és 11,2 m széles volt, oldalt és a hajó végén kinyitható és kidug
ható ágyúsorral. A hadihajó másik hat angol hadihajóval együtt szerepel az 
if j . Holbein festményén, VIII. Henrik doveri hajóraszállásán (1520 május 31). 
Négy árbocot viselt az a flamand hajó is, amely 1523-ban Spanyolországba 
jutott el, fedélzeti és hajótesti ágyúsor védelme alatt. Háromárbocos és orr
vitorlás hajót fedélzetén 3 ágyúcsővel, emeletes farépítménnyel ábrázol egy 
1544-ben Amsterdamban nyomtatott munka címlapja, maga a szöveg hajó
zási leírás a Visbybe irányuló közlekedésről. Ez már jelzi, hogy a XVI— 
XVII. század során hajózási központ kezd lenni Holland. Három árbocot vi
selt egy angol galeass 1545-ben, a hajó fedélzete alatt ágyúsoros, fara egye
nes volt. Háromárbocos és orrvitorlás típus volt a holland holk, amelynek 
magas farában tekintélyes terem fért el. Háromárbocos hajót, far alatti kor
mánylapáttal ábrázol Olof Eriksson Skeppare (meghalt 1555) sírja a stock
holmi Storkyrkában. Az erről kiállított fénykép tehát indokolja a hasonló 
típusú idegen hajók bemutatását. Bruegel flamand festő műve után készült 
fénykép 3 árbocos, orr-rudas vitorlájú 1565 körüli flöjtöt idéz fel. Más áb
rázolás a lübecki „Der grosse Adler"-t mutatja, a maga 4 árbocával és orr
vitorlájával, 49,38 m hosszúságával és 14,5 m szélességével. Ennek a kravel 
tipusú hajónak 1566-ban 670 emberből állt a legénysége, fegyverzete pe
dig igen tekintélyes volt: 2 ágyúsor egymás felett a hajó oldalán és végén, 2 
sor szakállas puska méretű cső pedig a fedélzeti rácson. Négy árbocos hajó 
szerepel egy Visbybe irányuló hajóút leírásának címlapján, a munkát Ams
terdamban nyomtatták 1566-ban. Agyúsor a fedélzeten és a hajótest olda
lában nyújtottak védelmet. Képek mutatják be az angol ha j ó variánsokat: 
a kétárbocos és orrvitorlás „Mayflower"-t (1588), a háromárbocos és orrvi
torlás, egy sor fedélzeti evezővel rendelkező pinass-t, a háromárbocos és orr
vitorlás, igen magas farépítménnyel és ágyúsor-nyílással jellegzetes galeon-t. 
Közel egykorú holland hadihajó háromárbocos és orrvitorlás volt, a hajótest 
oldalán ágyúnyílás-sor, hátul ágyúnyílás-sorok láthatók (1594). A Dél hajó
zásának két típusát mutatják a velencei hadigályák és karavellák. 1540 
előtt 1 árboc, 1540 után 1 kisebb orr- s 1 magasabb középárboc a vitorlák 
számára, 1540-ben 2—3—4—5 ember erőkifejtése a szabványgálya 1—1 eve
zőspadján, 1550 után az ágyúsgályák működése, a galeák 49 m hossza. 7 m 
szélessége a Lepanto felé vivő út lépcsői. A XVI. századbeli karavellák vi
szont 4-árbocos, sőt 4-árbocos és orrvitorlás hajók. A Keleti-tenger külön
féle hajótípusait (vitorlás hajók, gályák, ágyúsvitorlás) együtt szerepelteti 
egy a Keleti-tengeren hajózók részére készült holland mű (1596) címlapja. 

A békeidők forgalmában és a háborús koalíciók harcaiban szerepeltek 
ezek a hajók a svéd vizek körül. Koppenhága szárazföldi és tengeri ostro
mában (1535) az Oldenburgi Krónika metszete (1599) talán Mans Somes ad-
mirálisi hajóját, a Stora Kravelen-t is ábrázolja. A dán-svéd 1564-i (öland 
sziget melletti) tengeri csatákat (május 31, augusztus 14.), valamint a szó
banforgó esztendő főadmirálisát, Claes Christersson Hornt (1517—66) réz
metszet illetve festmények mutatják be. A haditengerészet fejlődésében fon
tos év 1565 is, amikor XIV. Erik az első taktikai instrukciókat adta a svéd 
flottának. A tengerészet szervezeti fejlődését kiegészítette az ideológiai rá
hatás: a XVI. századtól rendszeres a flotta lelkipásztor-ellátása, a hajópré
dikátorok intézménye. A dán-lübecki és a svéd-holland tengeri erők 1566. 

6* — 667 — 



Július 26-án Gotland előtt mérték össze fegyvereiket. Egy 1585. évi kézirat 
akvarellje svéd tengernagyi hajó és dán hajó tüzérségi párbaját tartotta 
fenn. Ezekben az évtizedekben a hadműveletek és a dinasztikus expanzió 
érlelték meg a hajógyártás kiterjesztésének szükségességét. III. János ki
rály (1568—92) és IX. Károly (kormányzó 1599—1604, király 1604—11) sze
mélyére is emlékeztet a múzeumi anyag. Az elsőnek idején Stockholm ábrá
zolásában feltűnnek a bástyás kőfalak, a tüzérség és lovasság mellett a há
romárbocos hajók és az egyárbocos gálya (1568), Kalmar krónikabeli tér
képe falvédte parti várost, négyszögletes vizierődöt, egy-,két- és háromár
bocos hajókat ábrázol (1585). A második állította fel a birodalmi admirálisi 
intézményt, amely 1602—79 során működött. 1568 és 1632 között a svéd ha
jóépítés hálózata tovább terjedt: Kalmar, Västervik, Nyköping, Norrköping, 
Söderköping, Stockholm és körzete, Észak-Svédországban 5 állomás, a Bot-
teni-öböl keleti partján 3 állomás, Dél-Finnországban 9 állomás, Aland Kas-
telholmmal, a Baltikumban Narva, Reval, Memel, Nyugat-Svédországban 2 
állomás. A dán hajógyártás technikáját az öresundban, Helsingör és Koppen
hága partjain egy 1593 évi metszet képviseli: hajófaácsolás, vázösszerakás, 
vízrevitt hajótestek továbbépítése. Olaus Magnus : Carta Marina c. térképe 
(Velence 1539, új kiadása 1572) a svéd vizeket, a svéd és finn kikötőket, erődö
ket, a háromárbocos ágyús hajót (Navis Svetica) egyaránt felvázolja. Olaus 
Magnus: Az északi népek históriája c. műve pedig apró metszeteken tálja 
fel a korszak fegyvereit, hadviselési módját: számszeríj jak és nyilak, ágyúk, 
alabárdok, kiszegezett cséphadaró, láncos buzogány, szekerce, kardok, tőrök, 
gyújtó csónak szerepelnek az ágyús vitorlások és ágyús gályák küzdelmei
ben. Az illusztrációkat igazolják a kiállított fegyverek: alabárd hosszú 
lándzsaheggyel a XVI. század közepéről, 6 fontos ágyú (lengyel, 1555), 12 
fontos ágyú (svéd, 1560). Az utóbbi 1131 kg súlyú ágyú egyike annak a 120 
bronzágyúnak, amelyeket Zsigmond herceg vitt magával Svédországból 
lengyel királlyá választása alkalmából 1587-ben. Ez a mennyiség is érzékel
teti a svéd fegyvergyártás felkészültségét. A XVII. század elején tovább te
rebélyesedik a bemutatott fejlődés, a meglévő és újabb hajófajtákkal a svéd 
tengerészet megőrzi helyét Európa új feltörő hatalmai körében. A városi 
jog 1600 évi kéziratának lapszéli rajza háromárbocos és orrvitorlás hadiha
jót ábrázol, magas farépítménnyel, faragott hajóorral, leeresztett vasmacs
kával. A kravel-típust tartja fenn az 1600 körüli galleon-modell a stockhol
mi Storkyrkából, amelyen orr- és előárboc, két fedélzeti árboc és farárboc 
emelkedett és amelynek hajótestét díszesen kivitelezték. Nőalakok, fehér és 
néger férfifejek, szörnyállat-alakok, szőlőminták mutatják, mennyire kife
jezte a hatalom fenségét is, ha megépítettek egy-egy ilyen hajót. Az 1619-i 
festmény, amelynek Vadstena kastélybeli eredetijét a gyűjtemény másolat
ban tárja a látogató elé, szinte megeleveníti a háromárbocos hadihajót. Fe
délzeti és hajótesti 1—1 ágyúsora, a fedélzeten és árbockosarakban tevé
kenykedő legénysége, nagy kormánylapátja mutatja, hogy a hajó sem a 
természeti erőknek, sem az ellenfélnek nem volt játékszere. De kisebb ha
jókkal is operáltak: a lodja egyárbocos kerek hajó (1600), a struss egyárbo
cos (két vitorlát hordozó) és hosszú orr-rudas (egy vitorlát viselő) alacsony 
hajótest magas farépítménnyel (1620). A fegyverzetet érzékeltető példa a 
svéd 12 fontos ágyú (1612). Az elhelyezésüket egy 1615 körüli vázlat mu
tatja: hajótest két ágyúsorral. Hogy mindez a kor fejlett tengerészetéhez 
kapcsolódik, a kiállított külföldi anyag érzékelteti. A Mathew Baker XVI. 
századi angol hajóépítőmester rajzairól és írott jegyzeteiről készült fény
képek a hajóalaprajzon nagy körzővel dolgozó hajóépítőmestert és a kész 
hajóvázlatot (1600 körüli) mutatják be. A képpel felidézett angol India-utazó 
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hajó 1610-ben négyárbocos (3—3—2—2 vitorlával) és orrvitorlás építmény, 
kerek orrán és annak oldalán építménnyel és erkéllyel, farán építménnyel és 
díszerkéllyel. Oldalt látszó ágyúsora 11 lövegből áll. A „Royal Prince" angol 
hajó (1610) hosszú orr-rudján egy vitorla, két nagy árbocán egyenként 3 vi
torla, hátsó árbocán 2 vitorla biztosította a mozgást, a hajó oldalán egymás 
felett két ágyúsor a harcképességet. A „De halve Maen" holland jakt-hajó 
(1609) háromárbocos és orrvitorlás, mégis rövidebb hajó. A hajótest oldalán 
két ágyúnyílás látszik, elején fedélzeti épület helyezkedik el. A dán flotta 
„Tre Kronor" egysége (1606) 64 ágyúval büszkélkedett. Ebben a mezőnyben 
az első szinten maradni nem kis eredmény volt. De még tovább is terjedt a 
svéd hatalom hatósugara. Az 1600 körüli Riga tornyos-bástyás falakkal kö
rülvett települését egykorú rézmetszet azzal örökítette meg, hogy Károly 
svéd király Lettország fővárosát több ízben támadta meg. 

A mind tágasabb katonai-politikai színtér egy új korszak beköszöntését 
jelezte, amikor a hagyományos és kevéssé differenciált középkori szervezet 
idejétmúlttá lett. Az 1580/1640 közti Stockholm két szembetűnő pontja volt 
a királyi palota és a palotával szembeni partrészen állt régi admiralitás-épü-
let. De a királyi palota előtti, két oldalról mólókkal védett kikötőt csak 1611-
ig tartották fenn. 1620-tól a nagyhatalmi állásra emelkedett ország szerve
zeti átalakulását mutatják a szabályozott, szervezett hadiflotta, kereskedelmi 
társaságok, az admiralitási és kereskedelmi kollégiumok. A haditengerészet 
élete ekkor különül ki világosan. Az 1611—32 között uralkodott II. Gusztáv 
Adolf 1623-ban flottaszabályzatot adott ki, amely a svéd tengeri erőket 
négy flottába osztotta: 1. hat hajó, 2. — 4. öt-öt hajó. Nagy szerepet játszott 
a brabanti Louis de Geer (1587—1652), aki 1627-ben a svéd állampolgárságot 
is elnyerte, s királyi pénz- és ipari ember, hadiszállító, élelemellátás-szervezö' 
minőségben alátámasztotta a katonai erőfeszítéseket. Előtérben azonban a 
svéd-gót-vandál király, finn nagyfejedelem, észt és karéliai herceg, Ingria 
ura címeit egyesítő Gusztáv Adolf és birodalmi kancellárja, Axel Oxensti-
erna állott. A hajógyártás erősebben szétsugárzott az expanzió irányainak 
megfelelően. Göteborgban építettek egy 1631-i szerződés alapján olyan je
lentős hajókat, mint a 74-ágyús Göta Ark (1634), a 36-ágyús Jupiter (1633) 
és a 32 ágyús Göteborg (1633). 1634-ben megállapították az admiralitás-kol-
légiumot (Regni Sveciae Admiralitás), amely 1791-ig állott fenn. Székhelye 
1634/83-ban Stockholm, 1683/89-ben Kalmar, 1689/1776-ban a külön admira
litási templomot is felépítő Karlskrona, 1777/91-ben ismét Stockholm volt. 
Klas Fleming (1592-1644) tengerhagy, birodalmi tanácsos és Stockholm fő
helytartója szervezte a Keleti-tengeri svéd flottát. Wolfgang Hartmann réz
metszete 1650-ből Stockholm várost és vizeit mutatja be hajórajjal. A déli 
parton állt ekkor a királyi admiralitás épülete. X. Károly Gusztáv (1654-
60) idején a haditengerészet főalakja Karl Gustav Wrangel (1613-76) volt, 
tábornagyként a harmincéves háború 1645/48 éveinek főparancsnoka és 
1657/64 években birodalmi tengernagy. A flotta számbeli erősödését mutatja 
az 1658. augusztus 5-i felállási szabályzat, amely négy hajórajt létesített: 1. 
11 hajó, rajparancsnok It. G. Sjöhjelm tengernagy; 2. 11 hajó, rajparancs
nok maga K. G. Wrangel főparancsnok és birodalmi admirális; 3. 12 hajó, 
rajparancsnok Klas Bjelkenstjerna (1615—62) tengernagy; 4. 11 hajó, raj
parancsnok G. Wrangel helyettes tengernagy. Amikor X. Károly Gusztáv 
meghalt, temetésén a felsorakozó svéd flotta adott díszössztüzet, A temetést 
ábrázoló rézmetszet az admiralitás palotáját, valamint az admiralitás szige
tét (darúval, erőddel) is bemutatja. XI. Károly (1672—97) alatt készült Lo
renzo Magalotti rajza Skeppsholmról és Kastelholmról (1674), ez a.svéd fő
város jellegzetességét ragadta meg hajókkal, csónakokkal, hajóhidakkal. Ek-
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kor a flotta számbeli növekedése már megtorpant, a hajók osztályozására 
tértek át (3 elsőrendű, 2 másodrendű, 12 harmadrendű, 10 negyedrendű, 4 
ötödrendű hajó), ám az összeró ekkor (1675) is félelmetes volt: 1968 ágyú és 
10 432 legénységlétszám. Ez egy újabb fejlesztési szakasz nyomán még meg
nőtt: 1689-ben a svéd hadiflotta három hajórajának 39 hadihajója volt (be
lőlük 33 sorhajó, 6 fregatt), amelyek 2092 ágyút és 12 425 főnyi legénységet 
hordoztak. Ezenfelül kell figyelembe venni az 5 könnyű gyújtóhaj ócskát, 
amit lőporral, terpentinnel stb. égő anyagokkal megrakva vitt legénysége az 
ellenséges hajóhoz, meggyújtva otthagyta s maga elcsónakázott. A fővárost 
Kastelholm felől ábrázoló W. Swi3de rézmetszetén 1-, 2 - és 3-árbocos hajók 
sokasága lepi el 1692 évének stockholmi vizeit. A hadihajógyártás színterei 
1633/80 között megsokasodtak : Kalmar, Gotland, Västervik, Nyköping, Norr-
köping, Söderköping, Valdemarsvik, Stockholm és környéke, Észak-Svéd
ország 6 állomása, a Botteni-öböl keleti partjának 3 állomása, Dél-Finn
ország 7 állomása, Aland, a Baltikum 4 állomása, Blekinge, Skane 2 állomá
sa, Halland 3 állomása, Göteborg és vidéke 5 állomása, a németországi svéd 
tartományok 4 állomása. A „Konung Kari" svéd hadihajó (vízrebocsátva 1678, 
elsüllyedt 1724) jól ismert adatai (1694) magyarázzák meg az egész erő össze
tevőit. Az orr-rúddal és árboccal, egyenkint 2 vitorlájú 3 fedélzeti árboccal 
rendelkező hajó hosszúsága 53,44 m, szélessége 13,95 m volt, három ágyúsora 
alulról felfelé kisebb kaliberrel tűnik fel a képen, s az adatok szerint is 
a fedélzeten volt 20 db 6 fontos és 10 db 3 fontos ágyú, alatta ágyúállásban 
26 db 12 fontos* ágyú, alattuk pedig ágyúállásban 26 db 24 fontos ágyú. 
A hadihajó legénysége 860 főt tett ki. A hajógyártás gyakorlati tapaszta
latait értékesítette Âke Classon Ralamb hajóépítési könyve, a Stockholmban 
1691-ben megjelent Skeps Byggerij. A svéd nyelvű könyvet behajtható 
vázlatok is gazdagították. 

A korszak hadieseményekben is gazdag. A hosszabb svéd—lengyel háború 
magyarázza, miként került egy 12 fontos, Gdanskban 1623-ban öntött lengyel 
ágyú a trófeák közé. Metszet mutatja a Visztula torkolati svéd sáncot 1626-
ból, a csillagerőd-építészet példáját. A Gdanskból hazavezető útján heves 
viharban Stockholm déli szigetvilágában elsüllyedt „Riksnyekein" (= a 
birodalom kulcsa) svéd hadihajó 1628. szeptember 6-án merült el, de 1921-
ben fellelték és így vált bemutathatóvá az 1624-ben Svédországban öntött 
12 fontos ágyú. A Vasa-címeres és Gusztáv Adolf monogrammját (GARS) 
viselő bronzágyú kalibere 11,5 cm, súlya 891 kg. A harmincéves háború vilá
gába vezet az a német és francia feliratú metszet, amely Stralsund Hansa-
város 1628 évi német császári ostromát ábrázolja. Verses felirata a Wallen
stein tábornoknak való makacs polgári ellenállást méltatja. Az 1643/45 évi 
dán háború tovább gyarapította Svédország területeit, mind a norvég határ
vidékén, mind a Keleti-tenger szigetvilágában. A Fernem előtti csata (1644. 
október 13.) svéd hadihajóit Willem van de Velde (1611—93) festményei 
alapján ismerjük. A közöttük lefestett „Smalands Lejön" hajó (1640) orr
rúddal és azon árbococskával 1—1 vitorlát, két nagy árbocán egyenként 3 
vitorlát, hátsó árbocán 2 vitorlát hordozott, farépítménye díszes, fegyverzete 
2 ágyúsor volt. De a küzdelmek nem helyi jellegűek voltak. 1644-ben a 
skanei part és Koppenhága tengeri környezetében három északi állam mérte 
össze erejét. Az Északi-tengerről a Sundba nyomult a holland flotta, ezzel 
szemben fővárosát védte a dán flotta. A Keleti-tenger felől viszont Koppen
hága másik parti oldalára vonult fel a svéd flotta, s a nyílt tengeren még 
maradtak svéd őrhajók. De a fegyverbarátságon túl holland gazdasági erő is 
támogatta a svédeket: D. van Leyden cége szállított vitorlavásznat a svéd 
hajóknak. így tartozik a múzeum anyagába szervesen a van Leyden-válla-
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lat 1644-ből keltezett vitorlavászonszövőszéke. A háborút a Brörnsebroban 
kötött béke 1645. augusztus 13-án zárta le. Ezután már csak a dán uralom 
történeti emléke a IV. Keresztény dán király hatalma alatt kiadott Visby-
kép a kikötő és az 1—2—3-árbocos hajók ábrázolásával. A kép az 1361-i 
dán mészárlás áldozatainak emlékét is ápolta. A déli svéd hódítá? emléke 
egy 1647-i szines madártávlati városkép a pommerániai Stralsundról, ten
geri flottagyülekezéssel a város előtt. Felirata Krisztina királynőt dicsőíti. 
A Keleti-tenger jelentékeny részben svéd ellenőrzés alá került. így a ha
talmi realitást is kifejezte, hogy Johan Mansson 1644-ben kiadta a Keleti
tengeri navigáció legfontosabb leírását. Az Om Siofarten i Ostersion c. köny
vet Ignatio Meurer nyomta Stockholmban. A továbbiakban Svédország már 
több ellenfél ellen, de még sikerrel viaskodott. X. Károly Gusztáv flottája 
1655-ben blokád alá vette Gdanskot. Az 1658-i öresund-i csata svéd hadi
hajóinak meghatározását segíti W. van de Velde festészete. Rézmetszet tar
totta fenn az október 29-én vívott tengeri összecsapás alakulását, négy svéd 
flottarajt (acies) ábrázolva és 45 svéd hajót megnevezve. De ebben a küzde
lemben már szembeszálltak a svéd és a holland („szövetkezett belga") hajó
hadak. Más rézmetszet a svéd flotta 1658. november 10-i Landskronába vo
nulását, ugyanakkor a dán-holland hajóhad maradványait ábrázolja. A Dá
niába küldött holland flotta 1658-ban eredetileg a következő összetételű 
volt: elővédjét Witte Corneliszoon de With altengernagy (1599—1658) pa
rancsnoksága alatt 11 hajó alkotta; a közép- vagy csataraj 13 hajóját maga 
a főparancsnok, Jacob Wassenaer van Obdam helyettes tengernagy (1610— 
65) vezényelte; az utóvéd 11 hajójának P. Florisz altengernagy volt a pa
rancsnoka. A skanei háború (1675—79) alatt fejezte be életét Klas Uggla 
(1624—76) tegernagy és Elias Johansson Garff (1633— 77) kapitány. Az 
utóbbinak epif átiuma a stockholmi Hedvig Eleonóra-templomban háromárbo
cos és orrvitorlás hajót ábrázol, a hajótestből ágyúsor kandikál ki. A dánok
kal szövetséges holland hajóhadnak 1676 júniusára sikerült a Keleti-tengeren 
előretörnie öland szigetéig. A szövetségesek parancsnoka Cornelis Tromp 
báró (1629—91) volt, mint Holland és Nyugat-Frizföld helyettes tenger
nagya. A keleti-tengeri svéd veszteségek között szerepelnek az 1676-ban 
Dalarönél elsüllyedt Riksäpplet hajó és Gröne Jägaren gyújtóhajó. Az el
sőnek díszes faalkatrészéit 1955-ben, a másodiknak hatalmas faalkatrészeit 
és kötéldarabját 1953-ban hozták felszínre. 1677 július 1-én a svédekre 
igen kedvezőtlenül végződő tengeri ütközet folyt a kelet-dániai Köge-öböl 
és Falsterbo közt, amelyben Niels Iuel (1629—97) vezértengernagy-helyettes 
irányítása a dán flottát vitte győzelemre Henrich Horn svéd hajóhada ellen. 
A svéd nagyhatalom a hazai vizeken is elérte az expanzív erőkifejtés hatá
rait. Igaz, hogy a XVII. században a keleti-tengeri expanzió gazdasági meg
alapozását még távolabbi svéd hajóutak is szolgálták: dívott az Arhan-
gelszkbe hajózás, az oda 1630-ban eljutó „Sankta Maria" svéd hajó utána 
Malagába ment, az 1633-ban az út északi szakaszát járó „Kristina' pedig 
az orosz kikötőn át Amsterdamba hajózott. A „Kalmar Nyckel" és „Gripen" 
svéd pinass-ok (háromárbocos hajó 6 vitorlával, hosszú előreugró orr-rúdon 
orrvitorlával; alacsony hajótest, magas far) 1637/38-ban Nyugat-Indiáig 
és a delawarei South Riverig hajóztak, a „Konung David" pedig 1666-ban 
Limerick-en át Barbadosig jutott. A „Kristina" 1648-ban eljutott Guineáig-
Aranypartig. Az „Endräkt" 1696-ban egy spanyol kikötő érintésével a Zöld
foki szigetekig tört előre. A kereskedelmi expanzió előmozdítója volt a 
Svéd Kereskedelmi Társaság (1630-i pecsétje kétárbocos és farvitorlás hajót 
ábrázol), majd 1651-ben királyi és birodalmi kereskedelmi kollégiumot ala
pítottak. A Földközi-tengeren rendszeressé vált a svéd hajóskercskedelem, 
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1672 és 1773 között 9 svéd hajó járt spanyol, francia, olasz, észak-afrikai,35 

török, raguzai kikötőkben. De ezek mégiscsak egyedi jelentőségű kísérletek 
a szövetségesből lett vetélytársak, sőt ellenfelek gyakorlatához képest. 
A svéd hajógyártás korszerű volt, de nem múlta felül az európai szint leg
jobbjait. Ezért hozhat bőséges összehasonlító anyagot a múzeum. A tengeri 
hajóépítés szakkönyvei (J. Furttenbach: Architectura Navalis, Ulm 1629.; 
N. Witsen: Scheeps Bovw en Bestier, Amsterdam 1671.; Cornells van Yk: 
De Nederlandsche Scheeps-Bouw-Konst Open Gestelt, Amsterdam 1697) 
jól mutatják, hol kell keresnünk a szakmai vetélytársakat. A nagyszámú 
kep, ábra vagy más emlék egyéb államok fontos vagy tipikus hadihajóiról 
minőségi párhuzamokkal óv a svéd flotta egyedülállóságának hiedelmétől: 
a francia „La Couronne" 1636: 54 m hosszú, 14.6 m széles, 72 ágyúval; az 
angol „Royal Sovereign" 1637; 54 m hosszú, 14.6 m széles, 106 ágyúval. 
A németalföldi városkép és hajóépítés, valamint hadihajó ábrázolások nagy 
száma ugyancsak emlékeztet az északi vetélytárs erősödésére. Ahogyan a 
protestantizmus táborán belül is megindul a hatalmi vetélkedés, a gazdagon 
dotált és királyi akarattal szabályozott flottalelkészet (Kyrkio-Lag och 
Ordning, Stockholm 1687 c. könyv az admirális prédikátorai számára) haté
konysága, hatóterülete megszűkült. A hajógyártás (megélénkülés Göteborg
ban), ágyú, puska, pisztoly és vágófegyver-felszerelés, ezek 1700 körüli 
ügyes kombinációi (hosszú puska tusára szerelt alabárd, pisztolycső végére 
szerelt alabárd) a tűzpárbajokat és a közelharca: elmélyítették, de az erő
viszonyokat tartósan nem tudták Svédország javára fenntartani a népesebb 
vagy nagyobb területű ellenfelekkel szemben. 

A svéd flottaépítés (különösen Frédiik Henrik Chapman munkássága ide
jén — a XVIII. század második felében) mindenesetre további eredménye
ket mutatott fel. A Kalmárban 1683-ban épített 90 ágyús „Konung Kari", 
a Karlskronában 1799-ben épített 74 ágyú.3 „Gustaf IV. Adolf" ennek példái. 
Az 1700—1721 háborús és válságévek, az 1757—1762 évek pommerániai há
borúja, az 1809-ben Finnország elvesztésére vezető háború mutatják azon
ban a svéd hatalom visszaszorulását. Az admiralitás-kollégiumot 1791-ben 
átszervezték általános haditengerészeti irodává (Generalsjömilitiekontor). 
A hadihajóépítés tökéletesítését szolgálta 1804-ben a hadiflotta hajóépítő
tisztjeinek kiképzését szabályozó rendelkezés. A XIX. században a svéd flotta 
is keresztülment a korszerű technikai újításokon. A géphajtotta lapátkere
kes hajók első svéd példái az „Oden" (1833) és „Gylfe" (1834). A monitor
típus amerikai felbukkanása után néhány évvel, 1865/67 során épült az 
első három svéd monitor. Megismerteti a kiállítás a XIX. századi flotta 
személyi állományának életét is. A XX. század a nagy háborúktól távol
maradni tudó Svédország hadiflottájának újabb korszerűsítését hozta meg.36 

Az 1905 és 1939 közötti évek fejlesztését bemutató kiállítás kiemeli a 
„Fylgia" páncélos cirkáló (1907) fontosságát. A tengeralattjárók, a „Gotland" 
repülőgép-hordozó cirkáló építése, a „Drottning Viktoria" páncéloshajó át
építése jelzik a kis országok közé került Svédország igényét arra, hogy 
tengeri fegyvernemét korunk színvonalán tarthassa.37 Üteme meg is gyor
sult a második világháború fenyegetővé válásával (1940), mutatja a „Tre 
Kronor" és „Göta Lejön" cirkálók építése, tengeralattjárók és más hadiha-

35 .Svédország és Tunisz béke- és ke reskede lmi szerződést kö tö t t 1736-ban. A bal oldalán 
svéd, jobb oldalán a r a b szövegű egyezmény a Riksark ive tben . 

36 Az első világháború alatti svéd védelmi politikára és a szárazföldi, valamint tengeri 
haderő erősítésével kapcsolatos politikai harcokra lásd Ingvar Andersson : Swedish History 
in Brief. Stockholm, 1965. 34., 36. o. 

37 A svéd flotta 1934—35-ben nagyobb volt a holland, a török, a görög, a portugál, a nor
vég s a dán hajóhadnál. 
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jók nagyszámú gyártása. A hadiflotta és a hajógyártás fejlődését a kiállí
tás 1958-ig kíséri figyelemmel. Megismerjük a XX. századi haditengerész 
életet, a tisztképzés alakulását, a műszaki fejlődést, a fegyverzet moderni
zálását is, igen bőséges anyaggal.38 

V. 

A hadtörténeti emlékek feltárása, konzerválása, tudományos feldolgo
zása és bemutatása terén kétségkívül rendkívül érdekes és mint teljesítmény 
igen imponáló a Wasa sorhajó története. Ma ez a legrégibb teljesen megőr
zött és azonosított hadihajó a földön, jóllehet — vagy éppen mert — igen 
korán elsüllyedt és a Keleti-tenger sóösszetételénél fogva a hajófát elpusztító 
férgektől mentes vize őrizte meg, Stockholm védett kikötője térségében. Ezért 
a tengerészeti régészet, illetve vízalatti hajórégészet szakágazatában tanul
mányozásra érdemes a hajó története. Múzeumi bemutatása (Wasavervet, 
az Állami Tengertörténeti Múzeum szervezeti keretében) folytán ebben 
a beszámolóban is meg kell emlékeznünk róla. A XVI.—XVII. századi fel
emelkedő svéd hatalom jelentékeny tengeri erővel rendelkezett, amelynek 
drámai körülmények között elsüllyedt hajóit a történeti kutatás összeírta 
és részben lokalizálni tudta. így ismert a „Lybska Sván" (1525), „Mars" (1564), 
„Lybska Örn" (1576) elsülyedése, de ezeket nem sikerült lokalizálni. A kö
vetkező század pusztulásait már jobban ismerik. A „Riksvasa" (1623), 
„Riksnyckeln" és „Wasa" (1628), a „Riksäpplet" és „Gröne Jägeren" (1676) 
lokalizálható és felkutatható volt, a „Resande Man" (1660), a „Västervik", 
„Svärdet" és „Kronan" (1676) hajók helye még ismeretlen. A Wasa jelen
tősége abban áll, hogy nem tudott részt venni a háborúkban, de el is ke
rülte a hadi dicsőségszerzés végén szolgálatra alkalmatlanná vált hadihajók 
sorsát, a széttörést. A „Wasa" hajó II. Gusztáv Adolf flottaépítő erőfeszí
téseinek 1628-ban félbeszakított időszakában épült, amikor még a király 
bérbe adta egy felelős személynek a királyi hajógyárat, de az nem tudott 
eleget tenni a sokszor ellentmondó parancsok és elgondolások értelmezé
sének. A királyi hajógyárban sok holland dolgozott, Henrik Hybertsson 
volt a fő tervrajzkészítő. A király 1625-ben rendelte el a Wasa építését és 
a háromárbocos-orrvitorlás hajót 1627-ben bocsátották vízre. 1628. augusz
tus 10-én délután a mozgásban lévő hajót váratlan szélroham annyira meg
billentette, hogy a víz befolyt az alsó ágyúállásokba, a menthetetlen hajó 
felhúzott vitorlákkal és lobogó zászlókkal elsüllyedt. Valószínűleg a kerék
talpas ágyúk, terhek és fedélzeti nehéz kősúlyok helytelen elosztása okozta 
a szerencsétlenséget. Csak az ágyúk súlya 71.2 tonnát tett ki. De az akkori 
haditechnika mégis szükségessé tette a tüzérség minél nagyobb számú fel
halmozását. Egy 24-fontos ágyú, jóllehet 7 ember kezelte, óránkint csak 10 
lövést tudott leadni. A rendszeresebb tüzelés igényelte a több emeletnyi 
ágyúsorokat. Sok kísérlet követte egymást a hajó kiemelésére, de csak a 
64 ágyú (ebből 2 volt 62 fontos, 3 viszont 35 fontos, 48 volt 24 fontos, 1 pe
dig 16 fontos, 8 volt 3 fontos, 2 akadt 1 fontos) egy részének, 53 darabnak 
kiemelése sikerült 1664-ben. Igen nagy volt a svéd, német és finn búvárok 
teljesítménye, mert 1—2 tonnás ágyúkról van szó. Az ágyúmentők még a 
Francesco Negri: Viaggio settentrionale c, Padovában 1700-ban megjelent 
művében lerajzolt primitív búvárharanggal dolgoztak. 1683-ban még egy 
ágyút sikerült felhozni. Az értékmentés ezzel be is fejeződött és a „Wasa" 

38 Vö. Gerhard Albe: Statens Sjöhistoriska Museum. Skeppsbyggnadskonst. Stockholm, 
1960. 
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feledésbe merült. 1920-ban véletlen folytán bukkantak rá az 1628 szeptem
berében németországi útról visszatérve elsüllyedt Riksnyckeln maradvá
nyaira s hozták fel 7 ágyúját, német, lengyel és svéd brozöntődék gyárt
mányait. A kapcsolatos kutatások során vetődött fény újra a „Wasa" hajóra, 
de megtalálni nem sikerült. 

Az 1950-es években Anders Franzén tengerészeti mérnök kezdett rend
szeres kutatásokat és 1956 augusztusában lelt fekete tölgydarabokkal azo
nosította a „Wasa" helyét, ahol búvárok meg is lelték a hajót. Nemcsak a 
hajótest, de a díszes farépítmény és mély iszapba süllyedt levált, egykor 
aranyozott és festett fa díszítőelemei (pl. groteszk oroszlánarc, királyi cí
merek, emberarcok, oroszlánszobor, angyalszárnyú ördög, államcímer, görög 
tengeri isten, holland leányfej, lovagszobor, római fegyverzetet viselő har
cosok, Herculesek, stb.) is előkerültek. A későrenaissance alkotás mesterei 
a vesztfáliai Hans Clausink, a német Martin Redtmer és a holland Johan 
Didrichsson Ti j sen. Az ő tevékenységük művészettörténeti és összehasonlító 
feltárásával a kiállítás — akaratlanul is — gazdagon dokumentálja, hogy a 
középkor és újkor fordulóján a királyság mellett egy azzal vagyonban és 
műpártolásban vetekedő katonai vezetőréteg alakult ki. Ti j sen kapott meg
bízást arra, hogy a stockholmi Storkyrkában elkészítse Jesper Mattsson Krus 
tábornagy, hadparancsnok mauzóleumát s a működését igazolja a nagy
templomi alkotáson 1628-ban jelzett I. T. monogram. E mauzóleum és a 
Wasa hajó maszkfigurái ezért párhuzamba kívánkoznak. Épp így idézi fel 
a kiállítás az 1635/42-ben épült és 1825-ben tűztől elpusztult Makalös pa
lota homokkőfaragványait és 1640 körűi metszeten való ábrázolását. Az öt
emeletes mű építtető tulajdonosa Jacob de la Gardie (1583—1652) tábornok 
és szenátor volt. Végül összevethető Erik Ryning tengernagy stockholmi 
óvárosi palotájának díszkapuja az 1640-es évekből. De térjünk vissza a hajó 
felszínrehozásához. 1958-ban felhoztak egy még lennmaradt ágyút. 1959-ben 
sikerült a hajót kiemelni az agyagból és egy darabban maradt a hajótest. 
Az eredeti 32 m. mélységből így sikerült 16 m. mélységig felemelni a hajót. 
Miután a búvárok bedugaszolták a többezer lyukat, megerősítették a hajó
testet, 1961-ben teljesen kiemelték. Megindulhatott a régészeti munka, 
amely életszerűbbé teszi a XVII. századi svéd haditengerészetről szerzett 
ismereteket. Megállapították a faragványok tematikai mondanivalóját. 
Gideon midjaniták, a spártaiak perzsák feletti győzelmével lelkesített. 1963-
ban már megnyitották az Elet a fedélzeten c. kiállítást. De a víz alatt még 
folytatták a kutatást és az 1967-ben egy csónak feltárásával ért véget. Fi
gyelemreméltó, hogy a svéd hadtörténészek és muzeológusok ez esetben is 
rekonstruálni igyekeztek a hajó személyi állományának életét, szűkös élel
mezését és hozzánk közel áll, hogy mennyire figyelemmel voltak a társa
dalmi különbségekre. Egy ágyútalp mellett meglelték egy, a kötélzetbe 
akadt svéd matróz koponyáját, ruhája maradványait, személyi tárgyait. 
A hajón mintegy 50 tiszt és matróz pusztult el a 137 tengerészből és tü
zérből, míg a hajóhoz tartozó 300 katona még nem szállt fedélzetre. Viszont 
a meglelt 18 csontvázmaradvány közt asszonyok és gyerekek is akadnak, 
tehát a békés úton ott maradhatott a család. A fedélzeten voltak tárgyai 
és a hajófelszerelés darabjai elevenítik meg egy XVII. századi hajó hiteles 
életét. Szerszámok (pl. ácsműhelyé), fegyverek (tiszti muskéták és kardok), 
patika, tiszti italospalackok, konyhafelszerelés, egyéb tárgyak kerültek elő. 
Egyenruha még nem volt, a tengerészek saját ruhájukat (vászoning, posztó-
kábát, gyapjúsapka) hordták, az időjárásnak és munkafeladataiknak meg
felelően. A tisztek és a legénység nagy társadalmi különbségei az öltözetek
ben is megmutatkoztak. Csak a tisztek használtak nemezkalapokat. Leltek ha-
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jóscsizmát, bőrkesztyűt. Még nem voltak függőágyak, a legénység ott aludt 
és evett ágyúi mellett illetve a fedélzeten. A „Wasa" különféle pontjain 
ezerszámra lelt pénzérmék együttesen a legnagyobb rézpénzgyűjteményt 
(több mint 4000 réz- és alig több mint 70 ezüstérme) alkotják Svédország
ban. Találtak kerek egy örés érmeket és találtak négyszögleteseket, amelye
ket 1624/27 során azért vertek ilyen alakban, hogy alacsonyabb legyen az 
előállítási költség. Ezekkel a véretekkel finanszírozták nagyrészt II. Gusztáv 
Adolf háborúit. E kisértékű pénzeknek a hajósok körében való használata 
jelzi társadalmi helyzetüket. Egyben ez teszi érthetővé, miért uralkodtak 
drákói törvények a hajókon. Egy öre hajófedélzeten ellopásáért halál, fél 
öre eltulajdonításáért a tettes (mindkét) fülének elvesztése volt a büntetés. 
Társadalmi különbségekre utal az is, hogy ivókupákat találtak ónból és fá
ból, edényeket színes-mintás vázzal bevonva, a kapitány fülkéjében holland 
delfti anyagból, a legénységi használatban pedig dísztelenül, tányért ónból 
és kanalat fából. Az ónedény pedig drága, importált fémből készült. A meg
lelt példányokat Erik Arvidsson stockholmi ónöntő céhmester készítette.39 

A múzeumok, emlékhelyek bemutatott anyaga és a kiegészítésekben, 
jegyzetekben felidézett további tárgyak, adatok szemléletesen értetik meg, 
hogy a svéd hadtörténetírás példamutató módon támaszkodik a tárgyi ala
pokra, serkenti a további feltárásokat, a kutatás módszertanának kidolgozá
sát. Stockholmi tanulmányutam egyik legfőbb tapasztalata éppen az lehetett, 
hogy a mi szűkebb leletfeltárási lehetőségeink, bonyolultabb datálási kö
rülményeink mennyivel inkább kívánják, sürgetik a hadtörténelem és a 
rokontudományi ágak tudatos együttműködését. A régészet, a művészet
történet, a technikatörténet rendszeresebb bevonása nálunk is megélénkí
tené, egyben életszerűbbé tenné, s éppen a mi történettudományunk ideoló
giai álláspontjának megfelelően a maga ellentmondásos társadalmi keretei
ben segíthetne bemutatni az évszázadok hosszú egymásutánjának hadsere
geit, fegyvernemeit. 

30 Vö. Anders Franzén: Vasa, the strange story of a Swedish warship from 1628. Stock
holm, 1963. ; Lars—AkeKvarning—Lars Barkman—Hans Soop : Wasa, Stockholm. 1968. 
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