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II. Gusztdv Adolf svéd kirdly.
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Bevezetű
Háromszáz éve annak, hogy Gusztáv Adolf svéd

király hősi halált halt a lützeni csatamezőn. Korai sírjára
nekünk, magyaroknak is el kell vinnünk a kegyeletes meg-
emlékezés virágait, mert a nagy király közvetve a mí
nemzeti történelmünk alakulására is kihatott. Az ő alakja
túlnőtt a skandináv félsziget határain s a nagy európai
politikában fontos tényező volt. Nagyon nehéz feladat az,
amely reám háru It akkor, amikor Gusztáv Adolf nagy-
szabású egyéniségének, eseményekben és sikerekben gaz-
dag életének bárcsak vázlatos bemutatására vállalkoztam,
de nem háríthattam el magamtól ezt a feladatot, mert úgy
vélem, hiányt pótol egy olyan munka, mely ha dióhéjban
is, de a legújabb kutatások figyelembevételével a magyar
közönség elé tárja azt a legkevesebbet, amit Gusztáv Adolf-
ról tudnia kell.

Gusztáv Adolf életéről teljes korrajz kevés látott nap-
világot. Droysen kétkötetes nagy munkája (1869-70.)1
régi és sok tekintetben már elavult, bár egyébként értékes
alkotás. Johannes Paul greifswaldi egyetemi tanár műve
a legújabb, leakimeritőbb s legalapo$abb,2 nem szólva a

1 G. Droysen: Gustaf Adolf. Leipzig, 1869-70. I-II. k. -
Kisebb lélekzetű, bár figyelemreméltó és többé-kevésbé már rész-
letkérdést fe~ölelő munkák még: D. Eduard Lamparter: Gustav
Adolf, König von Schweden, der Befreier des ev. Deutschtums.
Bo+men, 1892; H. v . 'I'reitschlce : G. A. u. Deutschlands Freiheit,
Leipzig, 1894; M. Lenz: G. A., dem Befreier zum Gedáchtnis
(Preuss. Jahrb. 1894); A. F. Gfrörer: G. A. König von Schweden,
Stuttgart, 1837 (Kath. jellegű mű.) ; Joh. Jomssen: G. A. in
Deutschland, Frankfurt alM. 1865; Franz Mehring: G. A. Ber-
lin, 1894., svéd nyelven 1924. (Materialisztikus [ellegű.) - Leg-
újabban jó összefoglaló munka [elent meg Otto Westphal-tól:
G. A. u. die Grundlagen der schwedischen Macht. Hamburg, 1932.
- Német fordításban jelent meg újabban G. Wittrock: Gustav
Adolf c. svédnyeívű munkája, T. Schmid fordításában, Stuttgart,
1930. - Ügyes, de népies ismertetés jelent meg G. A.-ról Wilh.
Kotzde: Von Riga bis Lützen. Der W.eg Gustav Adolfs. Stuttgart,
1932. _

~ Johannes Paul: Gustaf Adolf. Leipzig, 1927-1932: I-III. k.
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svéd tudományos művekről,s melyek számunkra kevésbé
hozzáférhetők. A kisebb tanulmányok, egy-egy részletkér-
désseI foglalkozó munkák száma óriási, s ezek ma már min-
den oldalról kellő megvilágításba helyezik ezt a nagykon-
cepciójú és bölcs uralkodót, aki országát nagyhatalommá
tudta tenni s kinek terveibe Erdély révén hazánk is be-
kapcsolódott. Azzal, hogya Habsburgok szinte korlátlan
hatalmának határt szabott, közvetve a mi sorsunkat is irá-
nyította. Noha Gusztáv Adolfnak a magyar történelemre
való hatása jelentékeny, mégis eddig alig foglalkozott ma-
gyar történetíró behatóbban az ő alakjával. Ezelőtt 40 év-
vel jelent meg Gyurátz Ferenc munkája, "G. A. életen
(Pápa, 1892.), mely azonban nem céhbeli történetíró mun-
kája és természetesen nem számol az újabb kutatások ered-
ményeivel. újabban Szeberényi Lajos dr. is írt népszerű
ismertetést Gusztáv Adolf svéd királyról,s mely képes ki-
advány igen jó szolgálatot tehet abban a körben, melynek
a szerző szánta, azonban azokat, kik a legújabb forrás-
tanulmányok kritikai egybevetése útján akarnak tisztább
képet nyerni Gusztáv Adolf szerepéről a világtörténelem-
ben, nem elégítheti ki. Szerény vázlatszerű kísérletemmel
a művelt nagyközönség e rétegének kívánok szelgálatára
lenni.

_ ~ Legnevezetesebbek : 1. Cronholm Abraham : Sveriges histo-
ria under Gustaf II. Adolfs regering. Stockholm, 1857-72. 1-6.
k.; 2. Staoenoio : Gustav Adolf hans porsorrlighet och betydelse.
Stoekholm, 1894; 3. G. Wittrock Gusztáv Adolf korát a legújabb
levéltári kutatások eredményeinek figyelembevételével Írta meg
"Gustav II. Adolf" c, munkáját, mely Stockholrnban, 1927-ben
jelerit meg. (Sveriges histort till vara dagar. VI.) A munka
egyes részeit újra átdolgozta a szerző, a jegyzeteket elhagyta és
ebben a formában fordította le, német nyelvre Toni Schmid és
közrebocsátotta Stuttgartban. 193Q-ban.

4 Dr; Sze berényi Lajos Zs.: Gusztáv Adolf svéd király.
(Prot. Kultúrkönyvtár·, 5. sz., Békéscsaba. 1932. 86. 1.) Legújab-
ban a Prot. Szemle 1932. év" ,nov. számában Wiczián Dezső írt
Gusztáv Adolfról szép összefoglaló megemlékezést és lásd végül
"Gusztáv Adolf svéd király ep"l~kezete" e.emlékbeszédemet, melyet
ct Magyar Luther Társaság J 9'32 november 6-án Budapesten tar-'
cott emlékünnepélyén mondott ., Megjelent Miskolcon, 1932. 17. 1.
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1. Svédország' hadi és politikai hely-
zete Gusztá v Adolf trónralépésekÖ..,:

Háromszáz éve, 1632 november 6-án halt meg csata-
téren Gusztáv Adolf svéd király, aki súlyos és .nehézviszo:
nyok közt lépett 1611-ben trónra, Trónralépésekor Orosz-
országgal nyilt háborúban állott Svédország, melynek terű-
ietén a dánok harcoltak és Lengyelországgal is csak szín-
leges fegyverszünet volt, mert orosz területen svéd és len"
gyel egymással szemben állt. Európa helyzete sem nyujtott
sok vigasztalót, az unió és a liga Németországban harcolt
egymással. A Habsburg-házat családi belviszály dúlta,
Rudolf trónfosztása 1611-1'e esik és a török veszély egyre
jobban fengyegette Európát. Spanyolország nagyhatalmi
állása megingott.

Gusztáv Adolf felveszi a harcot IV. Keresztély dán
királlyal, aki Svédországot teljesen fennhatósága alá ki-
vánta juttatni. Németalföld és a Hansa városokban fegy-
vertársakra talált. Diplomáciája jó és azért öccse, Károly
Fülöp oroszcárságának ellene van. Oroszországgal szeren-
esés hadjárat után Stolbowában (1617 február 27.) békét
köt és Svédország megveti lábát a Keleti-tenger partvidá-
kein, Ingermanland, Karélia svédeké lesz és orosz városok-
ban, mint Moszkvában Nowgoredban főierakodó helyek-
hez jutnak, Oroszország még 20.000 aranyrubelt is fizet
és véd- és dacszövetséget köt a svédekkel Zsigmond len-
gyel király ellen. Gusztáv Adolf átütőerejű győzelemhez
jutott: Oroszország kiszorult a Keleti-tenger partvidé-
kéról.!

Az orosz békekötés idején újra fellángolt a svéd-len-
gyel háború.

Gusztáv Adolf erősíteni akarta Svédország nemzet-

i Georg Wittrock : Gustav Adolf. Stuttgart, 1930. c. mű
39-61. lapjain foglalkozik részletesen az orosz hadjárattal és Iásd
még Johannes Paul.' Gustaf Adolf: Leipzig, 1932.l 120.1.
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közi helyzetet és aNémetalfölddel kötött dacszövetsége a
Habsburgház-ellenes párthoz sodorta őt.2

A Hansa-városokkal is kereste az érintkezést és aján-
latot tett nekik, hogy 24 hadihajóval es 8000 emberrel
támogatja őket bármelyik ellenséggel szemben, ha 10 éven
át a Hansa-városok direktóriumának élén állhat. Gusztáv
Adolfnak messzemenő tervei voltak: Németalföld és a
Hansa-városok szövetségével barriere-t akart vonni Dán-
ország ellen. Tervét a Hansa-városoknál nem vihette ke-
resztül, mert azok nem voltak olyan aktívak, hogy Német-
ország tőszomszédságában svéd politikát mertek volna
űzni, de annyit mégis elért Gusztáv Adolf, hogy a Hansa-
városok hajói a lengyeleknek hadi szolgálatot többé nem
telj esítettek.

Az éezakmémetorsauii-s-soéd. unió gondolatát is fel-
vetette Gusztáv Adolf és ezzel a nagyhorderejű politikai
tervévelösszefüggésben van házassága is. A Hohenzollern-
családból származó György Vilmos brandenburgi őrgróf
leányát, Mária Eleonórát vette feleségül 1620 október
17-én, 3 Az északnémet-svéd protestáns unió kiépí tését
gondolta így könnyebben elérhetőnek, bár György Vilmos
brandenburgi őrgróf nem törekedett túlságosan e gondo-
lat megvalósítására. '

A cseh protestantizmus összeomlása után (1620) a
protestáns fejedelmek és városok figyelme Gusztáv Adolf
felé fordult és Frigyes, a téli király leveretése után egye-
nesen kérte a svéd királyt, hogy méltassa némi figyelemre
Ausztriát és Csehországot, valamint a széthullófélben levő
protestáns unió ügyét. Gusztáv Adolf felkarolta az eszmét,
mivel ilymódon Lengyelország- bekerítését és a dán király
oldalbatámadását vélte elérhetőnek. 4 '

Tilly északnémetországi 'előretörése fenyegette most
mar Németország szomszédá!lamait, de Gusztáv Adolf
egyelőre még Lengyelországgal állott háborúban (1620~
25.). Tilly előnyomulása ismét aktuá1lissá tette az egységes
protestáns front kérdését, melynek élén sokan az ismert
IV: Keresztély dánkirálvt, egyesek pedig a még kevésbé
ismeretes svéd királyt, Gusztáv Adolfot szerették :volna
látni.". Németországnak akkor nem volt igazi vezéregyéni-
sége, aki átütő erővel rendelkezett volna. Minden szem a

2 U. o,' 125-129. 'és v; Ö, G, Dro'ysen: Gustaf Adolf. Leipzig,
1869. 1. 111-114. 1.
" :1 Arnheim: Gustaf Adolfs qema,hHn, Mari{l.. Eleonora von
B~nde'l1burg .. Ülohenz9!lern, Jahrbuch, 1903., évf. 189. ,!)

4 .v. ö. Paul i. m., L h.~140 ..~és köv. lapjait,.,
5 Wittrock i. m. 162. 1.' ,
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két északi királyra nézett és a megosztott vezérség mind-
egyik országnak is érdekében állott volna. Némi hajlandó-
ság mutatkozott is a két király egyetértő működésének
bizosítására. E terv azonban nem öltött reális alakot. A
svéd király a katholikus front keleti részét óhajtotta volna
felgöngyöIíteni és emiatt igyekezett Lengyelországot tel-
jesen bekerítení.e Lengyelország ellen vívott harcaiba
Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet is bekapcsolta. Svéd had-
vezetést követelt a protestánsok részére. 7 A nagyszabású
terv megvalósítását Anglia gáncsolta el és egyenesen köve-
telte, hogy a protestáns véd- és dacszövetségbe a dánok is
hevétessenek. Németalföld hajlandó lett volna a két északi
király részére egymástól elkülönített hadművelési területet
kijelölni és pedig olyformán, hogy Dánia nyugatészakon
áll őrt a katholikus érdekcsoporthoz tartozó ellenfelekkel
szemben, Gusztáv Adolf pedig keleten, tehát. Lengyel-
országban kezdené a protestáns érdekszféra védelmét.s
E terv végeredményben találkozott Gusztáv Adolf elgon-
dolásával is, aki a Lengyelországgal. mint Svédország régi
ellenfelével való leszámolást mindig a protestáns unió
egészséges .életfeltételének tekintette. Gusztáv Adolf nem
tűrhette, hogy háta mögött nyitott stratégiai pontot hagy-
jon, melyen át a lengyelek halálos sebet ejthessenek rajta.
EstIandot és Livlandot is azért hódította meg az 1926-
i628. években, hogya Balti-tengert svéd tengerré tegye."
Hatalmas várrendszerrel igyekezett a Baltikumot Svéd-
országnak biztositani és így nagyhatalmi állását is meg-
alapozta.

• Wittroc-k i. m. 158. J.. és Paul i. m. 1. 153. 1.
~u. o.. i. m. 161. 1.
8 u. o" i. m. 165--167. 1.
• V. ö. Wittrock i. m. 168-174. 1.



~. Gusztáv Adolf alkotmányjogi
reformjai.

Svédország nagyhatalmi állását Gusztáv Adolf nagy
koncepciójának köszönhette és nagyban előmozdította
ebbeli törekvéseit az, hogy olyan államszervezetre támasz-
kodhatott, melynek szilárdsága lehetővé tette, hogya nem-
zeti erők koncentrációját igénybe vehesse. Európa egyéb
áJJamai távolról sem mutattak ekkor olyan egységes állarn-
formát. Svédországban ekkor már a papságon és nemessé-
gen kívül államfenntartó elem a parasztság és a paraszt-
osztály jelentősége és érdeme a nemzeti állam megalapo-
zása körül sokkal nagyobb, mint más országokban. A svéd
paraszt munkabírása, energiája, szívóssága nélkül Svéd-
ország sohasem emelkedhetett volna a kultúrának és jó-
létnek arra a magas fokára, melyet elérnie a mostoha
viszonyok mellett kétszeresen nehéz volt. Politikai tekin-

tetben sem válhatott volna Svédország nagyhatalommá,
ha Gusztáv Adolf nem a parasztságban rejlő őserőre
támaszkodhatott volna.t Gusztáv Adolf nem élt vissza
királví hatalmával. hanem az országtanácshoz és ország-
gyűléshez való jogi viszonyát alkotmányos úton ésformák
betartása mellett rendezte.» E két alkotmányos szerv sza-
bályozta a király fogkörét is. Az országgyűlésnek a tör-
vényhozás és a tartományok adómegszavazási jogát biz-
tosította Gusztáv Adolf. Az országgyűlés volt ezentúl a
svéd államban a királvságon és országtanácson kívül a
harmadik jelentőségteljes áJJamszerv. Svédország Gusztáv
Adolf alatt modern és alkotmányos állammá fejlődött.

A király házszabályrendeletet adott 1617 -ben az
országgyűlésnek is és Így rendet teremtett az eddigi sok-
szor viharos ülésekben.s

1 Lásd A svéd alkotmány c. munkámat, Miskolc, 1928.
32-34. 1.

2 Pontus E. Fahlbeck :: Die Regierungsform Schwedens.
Berlin, 1911. 13. 1. . ' .' .

3 Paul i. m. II. 10.1. és v. ö. Droysen í. Pl,L 177,1.





A monarchikus, arisztokratikus és demokratikus
államformák szerenesés kiegyensúlyozását látjuk Gusztáv
Adolf korában Svédország államszervezetében, mert min-
den rendnek megvoltak a maga szentesített előjogai és ez
tette éppen erőssé és hatalmassá Gusztáv Adolf államát.

A nemesség Gusztáv Adolf uralkodása alatt nyerte el
(1612. és 1617.) újabb előjog-ait, amelyeknek eredménye-
képpen az összes magasabb kormányzati és közigazgatási
hatóságok hivatalait csak ő viselhette. A nemesség tagjai
részére létesítette Gusztáv Adlof 1626-ban a lovagok házá.t
(Riddarhuset) és elrendelte a nemesi családok anyaköny-
veinek szigorú és pontos vezetését és nyilvántartását. A
nemesi privilégium alapja nem annyira a fegyveres, mint
inkább az állami közigazgatási szolgálat volt. Gusztáv
Adolf azon fáradozott, hogy a nemesség tagjai, már sze-
renesésebb vagyoni viszonyaiknál és szélesebb körű neve-
lésüknél fogva is, az állami szarvezetnek megbízható oszlo-
pai legyenek. 4

Szívén viselte a polgárság érdekeit is és előmozdította
azok autonóm fej lődését is, de a német városi anyajog
közlésétől távoltartotta magát, mert nem volt a szélesebb
mederben mozgó partikulális jogfejlődésnek híve. Csak
Göteborggal tett e téren kivételt. 5

A papi rend is felette fontos szerepet játszott Gusz-
táv Adolf államszervezetében. A pap egyenesen az állam
képviselője a faluban és így egyházi funkciókon kívül sok

.állami kötelesség is hárult vállaira. A lelkészek ennélfogva
politikai hatáskörhöz és jelentőséghez is jutottak, amely-
től ma sem válnak meg szívesen. A ap vezeti a község i
.közgyűlések jegyzőkönyveit, mindennemű statisztikai ada-
tokat ő állít össze, az adókivetéseket ő eszközli és az összes
népjóléti. különösen egészségügyi intézmények vezetője.
A katonai sorozásokat is a pap vezette és személyes fele-
lősséggel tartozott a védkötelezettek szabályos összeállí-
tásáért. Gusztáv Adolf sokrendbeli teendőik miatttalálőan
tribuni plebis névvel illette a papokat. Az egyháznak a
többi közigazgatási szervekhez hasonlóan kollegiális fő-
hatóságot akart kreálni, de a püspökök ellenezték az általa
-tervezett consieioriupi generale felállítását, amelyben a

4 Pontus E. Fahlbeck: Der Adel Schwedens. Jena, 1903.
13-24. J,. Lásd még e szerzőtől : Die Grundzüge der ischwedischen
Verfassung, (Jahrbuch der intornationalen Vereinigung für
Rechtswissenschaf't, VI. k. Berlin, 1902.)

5 Paul i. m. II. 13. 1.
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világi elem is nevezetes jogkörhöz jutott volna az egyházi
életben.e " ,

Különösen sokat tett Gusztáv Adolf a nép- és köz-
oktatás fejlesztése érdekében. Elhanyagolt' gyermekek ré-
szére gyermekiskolákat (óvoda-féle iskolatípus), "tukte-
hus"-okat állított fel és gondoskodott leánvnevelőintézetek
és gimnáziumok felá1lításáról. Nagy szeretettel karolta fel
az uppsalai egyetemet, melyet teljesen újjászervezett és a
fejlődésnek nagy fokára emelt. A közjogi és politikai' stú-
diumok előadása az ő kezdeményezése. Örökké emlékeze-
tessé tette a nevét nagy birtokadományaival és ezzel egy-
szersmindenkorra elvetette az uppsalai egyetemnek min-
den gondját. Az uppsalai egyetemi tanárok ma Lsa Gusztáv
Adolf által busásan fundált egyetemi tanszékeken működ-
nek. Hatalmas könyvtárt, könyvnyomdát létesített és az
egyetemnek új otthont teremtett az Academia Gustaoioma-
ban. Az uppsalai egyetemi hallgatókat is jelentékeny gaz-
dasági előnyökben részesítette. 7

Újjászervezte a kancelláriát, melyető az állam lelké-
nek, "anima rei publicae"-nek nevezett. A kancellária élén
állott legmegbízhatóbb és legtehetségesebb tanácsadója és
bizalmasa, Oxenstierna Axel személyében. Oxenstierna
fiatalon, 29 éves korában került a még fiatalabb (18 éves)
királyhoz ezen felelősségteljes állásába. Alapos szaktudá-
sával, higgadt ítélóképességével mérséklőleg hatott a kissé
hirtelen király gyors elhatározásaira. A király egy alka-
lommal megfeddte kancellárját habozása és tétovázása
miatt, mondván: "Ha az én izzó természetem nem hozna
némi életet az ön hideg természetébe, minden megjegece-
sedne és megállana az állami gépezet". Oxenstierna erre
találóan s megfontoltan azt válaszolta a királynak : "Ha
az én hideg vérmérsékletern nem hűtené le felséged forró )
vérét, felséged már régen elégett volna."8

A király és kancellár csodálatosan kiegészítették egy-

6 L. A svéd alkotmány c. munkámat, továbbá P. E.
Thyselius: Das, von Gustaf II. Adolf zugedaehte Consistorium
Eoclesiaticum Generale, (Zeitschrift f. d. hist. Theologie 1851. 101.
és köv. 1.) Figyelemreméltók még Knös A. E.: Kurze DarsteIlung
der vornehmen EigentümJichkeiten der schwedischen Kirchen-
verfassung. Stuttgart, 1852. 44-48. L és végül Ed. Rodhet
Schwedische Kirchenkunde. Giessen, 1913. c. munkák. V. ö. még
JVittrock i. m. 231. L

'7 V. ö. Wittrock i. m. 271-73. 1. és S. Enny és O. Kollberq :
Gustaf II. Adolfsdonation fill Uppsala univarsitet. 1624.
Uppsala, 1924. '

8 Pcml i, m. II. 47. 1. és v. ö. O. WestfJhal i. m. 122. 1.
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mást és a józan, nemzeti alapon álló politikának előmozdí-
tója Oxenstierna, aki Svédországnak egyúttal egyik leg-
nagyobb államférfia és hadvezére egy személyben.s

Gusztáv Adolf új rendtartást készíttetett a kamará-
nak 1618-ban és annak kiépítése körűl nagy érdemeket
szerzett Skytte János, aki Gusztáv Adolf sokoldalú és
nagyműveltségű nevelője volt.10

Gusztáv Adolf a legfelsőbb bíróságnak is. új szerve-
zetet adott 1615-ben. Az udvari bíróságnak az 1615-iki
perrendtartás szerint kettős feladata volt és pedig egy-
felől legfelsőbb állambíróság, másfelől egyúttal igazság-
ügyi központi hatóság is, vagyis másszóval állambíróság
és igazságügyi minisztérium. Gusztáv Adolf utóbb (1623)
Finnország, majd Esztország részére és(1634-ben Göta-
land részére is létesített egy-egy udvari főbírói szervet.tt

Közigazgatás szempontjából Gusztáv Adolf Oxen-
stierna tanácsára országkollégiumokat létesített, melyek
hatósági szervek voltak és önálló jogkörrel végezték az
állam központi és vidéki kormányzatát és közigazgatását.
A kőzponti és vidéki hatóságok ezen önálló rendelkezési
jogát a svéd nép mindenkor nagyra becsülte és még ma is
a szabadság értékes vívmányának tekinti. Szívósan ragasz-
kodtak e szervezetekhez elsősorban a nemesek, mert év-
századokon át ők töltötték be a kormányzati és közigaz-
gatási hatóságok hivatalait. A központi és vidéki hatósá-
gok ezen kollégiális összetétele megakadályozta utóbb 'a
miniszteri önkény kialakulását. Gusztáv Adolf érdeme,
hogy ezek az országkollégiumok eleve elgáncsolták hivata-
lok betöltésénél a protekcionizmust és nepotizmust. Svéd-
országban a hivatalnok kinevezése ma is mindig felettes
hatóságának ajánlatára a szolgálati idő, rátermettség és
érdem alapján történik. Politikai érdemekért kinevezések
és előléptetésele Svédországban ma is lehetetlenek.t» .

9 U. o. i. h. - Witt?'ock i. m. 74-77. 1. domborít ja ki
Oxenstierna nagy politikai befolyását,

10 Paul i. m. 48. 1.
11 Witt1'ock, i. m. 72-74. 1. és Paul i. JlI. II. 18. 1. és

Westphal L m. 123. 1.
12' Lásd idézett munkám 57-58. 1.



3. Gusztáv Adolf gazdaságpolitikai
reformtörekvései.

Gusztáv Adolf a közigazgatást gyorssá tette azáltal
is, hogy a svéd postának is ő a megindítója és szervezője.
1620-ban indult meg az első postajárat Stockholmból Ko-
penhágán át Hamburgba. Négy év multán Oxenstierna
Svédország belső terüIetén már négy postavonal szervezé-
séről tett előterjesztést. A harmincéves háború idején
egész postahálózatot létesítettek a svédek N érnetország-
'ban, mely a svéd diplomáciának és hadművelet eknek pó-
tolhatatlan szolgálatokat tett. A rendes postaközlekedés
lehetővé tette a svéd újságok és röpiratok megindítását és
terjesztését. A postajáratok miatt jó országutakat kellett
építeni és az egyes tavak csatornával köttettek össze. (Pl.
Malari és Hjelmari tÓ).l

Gusztáv Adolf sokoldalú intézkedései előmozdították
az ország gazdasági fej lődését. Szívesen fogadta be országába
a németalföldi és vallon telepeseket, kik különösen nagyobb
bányavállalatok kezdeményezői voltak. A rézMnyászat
indult uralkodása alatt nagy lendületnek, sőt egyes tudó-
sok szerint a svéd réztermelés mozdította elő Gusztáv
Adolf győzelmeit és ezzel megmentette a protestantizmust
a megsemmisüléstől. A réz volt ekkor Svédország legna-
gyobb kincse s adósságait rézzel törlesztette. A svéd réz
legnagyobb vevője Spanyolország, ahol akkor a rézvaluta
nyert bevezetést. Németországban is svéd rézpénzek voltak
forgalomban és a katonaság rézérmékben kapta zsoldját.

A vasérc termelése is megindult és 1626-ban Gusztáv
Adolf már kiváltságokat adott vasércet termelő társasá-
goknak, melyek a vasércet európai forgalomba hozták.s

1. Paul i. m. 20-21. 1. és v. ö. K. Engelhardt: Die Durch-
führung des landesherrlichen Postregals in Schwedisch-Vorpommern-
Greifswald 1925.

2 V. ö. R. Hiipke: Die schwedische Wirtschaftpolitik von
der Hanse bis auf Gustaf Adolf; dr. F. Gensmer : Aus Schwedens
Staats- u. Wirtschaftsleben. Berlin, 1925. megjelent gyüjt. mun-
kában és lásd még Paul i. m. II. 22-23. l. és Wittrock i. m.
254. és köv. lapjait.
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Svédország Gusztáv Adolf alatt világkereskedelmi
összeköttetésekre tett szert és Észak-Amerikában már né-
hány svéd gyarmatvárost is alapított. A tengerentúli ke-
reskedelem főakadálya még a tőkehiány, de Svédország
nagy királya licenciák osztogatásával ezen is igyekezett
segíteni. 3

Mindezen szorgos intézkedések eredménye volt, hogy
Gusztáv Adolf bámulatos virágzásra juttatta Svédország
külkereskedelmét, mely trónralépésének idején majdnem
semminek volt mondható.

Svédország nagyhatalmi állásának kibontakozásakor
fokozottabb mértékben szorult rá az adójövedelmekre. új
adópolitikát kellett Gusztáv Adolfnak inaugurálnia, mert a
nagyhatalmi állás az állam eddigi szűk keretein belül nem
kapott megfelelő pénzügyi megalapozást. Gusztáv Adolf-
nak, a kancellárnak és az országtanácsnak legfőbb gondja
volt az államháztartás egyensúlyát megóvni és e célból
számos közvetett adónem bevezetését vitték keresztül.
Különösen súlyosan érintette a parasztságot amalomőrlési
adó, mivel a kézimalmok nagyon elterjedtek voltak Svéd-
országban. Oly elkeseredés támadt a parasztok között ez
adónemmel szemben, hogy Gusztáv Adolf csakhamar eny-
hítette, majd eltörölte a malomőrlési adót és fej adóval
pótolta azt.s A kivetett marhaadóval és kis vámmal rést
tört Gusztáv Adolf a nemesség adómentességi kiváltságán
is. Németországi hadviselése miatt sokszor külföldi köl-
csönökhöz fordult és legjobb hitelezői a németalföldiek
és a német városok voltak. 5

Százágú tevékenységet fejtett ki Gusztáv Adolf a
pénzügyi és hitel ügyek rendezésével és a svéd nép is a
legnagyobb mértékben tanuságot tett áldozatkészségéről,
azonban a nagyhatalmi politika kiadásai Svédország pénz-
ügyi kapacitása kereteihez viszonyítva mégis túl voltak
méretezve. Gusztáv Adolf alatt, míg Svédország nagyha-
talmi állását a harctéri sikerek támasztották alá, a pénz-
ügyi bajok csak átmenetileg okoztak nehézségeket, azon-
ban utóbb, Gusztáv Adolf utódai alatt a gazdasági meg-
alapozásnak mutatkozó hiányai sorsdöntő, végzetszerű
hatással voltak a svéd nagyhatalmi állásra nézve.

" 1. K reteschsnar : Schwedische Handelskompanien u. Kolo-
nisationsversuche im XVI. u. XVII. Jahrh. (Hans. Geschichts-
bibl. 1911. 215-246. 1.) V. ö. még G. Söderberg: Die Handel~-
beziehungen zwi.schen Schweden u. Deutschland c. értekezését.
Leipzig, 1906.

• Wittrock i. m. 248-49. 1.
5 Paul i. m. II 50--31. l.
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. Az anyagiak mellett még a svéd népben rejlő nagy
erkölcsi erő alátámasztotta Svédország tekintélyét a nagy
politikában. A svéd nép józansága, becsületessége és er-
kölcsössége befelé erősítette az állam szervezetét és kifelé
egyenesen imponálóan hatott. A svéd nép magas erkölcsi
nívój ának legszebb bizonyítéka volt, hogy Gusztáv Adolf
idején az alsó bíróságoknak, ha akadt is néhanapján egy-
egy peres ügyük, a felsőbíróságokhoz azonban rend-
szerint peres ügyel sem jutott. Erős nemzeti érzés és ön-
tudat hatotta át már ekkor a svéd népet, úgyhogy Gusz-
táv Adolf már a nemzet egységére támaszkodhatott. 6 A
svéd nép ev. hitéhez pedig tántoríthatatlanul ragaszkodott
és hitének veszélyeztetése esetén a legnagyobb áldoza-
tokra volt készen. Élet-halálharcot vivott hitéért és val-
lásos meggyőződéssel sietett Gusztáv Adolf hívó szóza-
tára németországi hitsorsosainak megmentésére. A své-
dek hithűsége csodákat mívelt és Gusztáv Adolf is talá-
lóan mondotta koronázásakor : "Isten igazában, Istenen
kívül más hatalomban nem bízom, mint nemzetem hít-
hűségében."

8 O. Varenius-: Gustav Adolf sehwed. Nationalstaat. Deutsch
von F. Arnheim. Leipzig, 1901. 1~20. I.

7 Paul i. m. 32. 1,.



4. A svéd diplomácia és a hadügy
újjászervezése.

Gusztáv Adolfnak érdeme továbbá, hogy Svédország
nagyhatalmi állásának megfelelően kitűnő en megszerve-
zett és iskolázott diplomáciai karral rendelkezett. Eleinte
idegenek, főleg németalföldiek, németek, néha franciák
voltak a svéd külügyi képviselet ügyvivői és ezek közül
néhány elsőrangú diplomata is akadt, mint pl. Rutgersius,
Camerarius, Rasche, vagy az előttünk jól ismert Strass-
burg Pál, aki Bethlen Gábor udvarában kitűnő en kép-
viselte Svédország politikai érdekeit és a keleteurópai
külügyi kérdésekben egyenesen szaktekintély volt. Utóbb
a svédek is eltanulták a diplomáciai szolgálat minden csin-
ját-bínját és már Gusztáv Adolf kitűnő en iskolázott diplo-
matáinak közrernűködésével bonyoIíthatott le nagyhord-
erejű európai politikai problémákat, melyek Svédország
nagyhatalmi állásából fakadtak. Svéd kommisszáriusokat,
rezidenseket. ágenseket tartott egyes európai udvarokban
és kereskedelmi gócpontokban, akiktől sűrű jelentéseket
kapott diplomáciai ügyekben, de nem kevésbé értékes fel-
világosításokhoz jutott kereskedelmi és fontos hadiszem-
pontokból. Nagy előszeretettel alkalmazott külügyi szol-
gálatra tapasztalt és művelt kereskedőket, akik szakértel-
mük révén a svéd kereskedelem érdekében valóságos kém-
szolgálatot végeztek. A svéd rézkivitel felvirágzását az
ágensek és kommisszáriusok hathatós utánajárásának
köszönhette, kik a külföldi árváltozásokról sűrűn tettek
jelentést és mindenkor figyelemmel kísérték azokat a
piacokat, ahol svéd kiviteli cikkek forgalomban voltak.
Gusztáv Adolf ismételten jelentéseket kér a külügyi szol-
gálatban levőktől, valamint elrendeli, hogy azok is mindig
tájékozva legyenek a hazai politikai és kereskedelmi vi-
szonyokról. A külügyi képviselet irányítój a és vezetője
maga a- király, Gusztáv Adolf és az ő agitatórius és aktív
egyéniségének tudható be, hogy .a svéd diplomácia egy
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századon át uralta egész Európát és vezetószerepre tett
szert.t

A diplomácia sikereit biztosította a fegyelmezett svéd
hadsereg és hadihajóhad, melyet Gusztáv Adolf a közép-
kori hűbérrendszertől teljesen kiszakítva, a modern véd-
kötelezettség bevezetésével átformált. Gusztáv Adolf hadi
ereje elsősorban nemzeti seregében rejlett.

A svéd parasztokat sorozta be, kik fáradságot nem
ismerő, kitűnően fegyelmezett katonák voltak. Zsoldosok
helyett egy 40.000 főből álló svéd nemzeti sereggel ren-
delkezett. Utóbb Németországban természetesen holland
és német zsoldosokat is toborzott. Gusztáv Adolf hadi
'sikereinek kulcsa abban rejlett, hogy mozgékonnyá tette
'Seregét, melynek arcélét így könnyen tudta megváltoz-
'tatní. Gusztáv Adolf a nehézfegyverzetű lovasság és gya-
logsággal teljesen szakított és a gyalogságot a könnyű
muskéta-lőfegyverrel szerelte fel, melynek csővét már
nem kellett villára támasztani. A gyors lövést papírtölté-
nyek bevezetéséveI biztosította. A kézigránátok kezelését
gránátosokra bízta és az összes ezredek létszámát 150
főről 120-ra szállította le, hogyacsapattestek mozgé-
konyságát és fürgeségét emelje. Az új, könnyű lőfegyve-
rek bevezetéséveI elére azt is, hogy egymásután két, sőt
három sor is tüzelbetett. A lovasságnál is elhagyta a na-
gyobb taktikai egységet és kisebb raj okra osztotta lova-
sait. A svédek így, megrohamozás esetén is, könnyebben
változtathatták meg arcélűket és mindig lovasrohamot
intéztek az ellen.ség ellen, mely sokszor átütő erejűnek bi-
zonyult. A svéd könnyűlovasság megerősítésére szolgál-
tak a muskéta-fegyverek és így az felvehette a harcot a
'császári nehézlovassággal is. Különös figyelmet fordított
'Gusztáv Adolf a tüzérség fejlesztésére. Itt is, épúgy mint
a gyalogságnál, arra törekedett, hogy minél mozgéko-
nyabbá tegye azt. Könnyű és gyorstüzelő ágyúparkot
'szervezett és ez jelentékeny fölényt biztosított neki ellen-
felei felett. Így egy ló, vagy három tüzér már tovább-
száIlíthatta az ágyút, míg a nehéz ostromágyúk elvitelére
harminchat ló is kellett. A könnyű és gyorstüzelő ágyúi

1 A svéd diplomácia története még nincsen kellően feltárva,
bár sok diplomáciai irat már kezöltetett. A svéd-magyar kapcso-
latokra vonatkozó okleveles anyagot találunk Szilágyi Sándor
több kíadványában, pl. 1. Oklevelek Bethlen G. és Gusztáv Adolf
'összeköttetéseinek torténetéhez, 1626-1629. (Tör. Tál'. 1882. évf.
235-278. 1.); 2. Okmány tál' II. Rákóczy Gy. dip1. összekötteté-
seihez II. k. 1874. Értékes oklevélpublikáció Wibling K.-é "Magy.
történetét érdeklő okirátok a svédországi levéltárakból". (Tör.t.
Tál'. 1892. 441-73; 592-634. 1.)
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közül híresek voltak azok, melyeknek vékonyabb réeostroei
vaspántokkal voltak megerősítve és bőrrel bevonva. A vá-
rak ostromlására aknavetőket állított fel. Egyszerűbb
utászszolgálatra kiképeztette egész hadseregét és ennek
megfelelően felszerelte baltával és ásóval. Megkövetelte,
hogy az ásó segítségével mindenki ássa be magát és maga
a király németországi partraszállásakor sajátkezűleg ásta
be magát, Peenemündenél. A fedezet alkalmazásával em-
bereit akarta felesleges vérontástól megkímélni, dé azért
nemragaszkodott mereven és görcsösen az előre elké-
szített sáncokhoz s Németországban számtalanszor be-
bizonyította, hogy taktikai mozdulatai bátrak, elszántak
és vitézek voltak.2

Gusztáv Adolf serege híres volt fegyelmezettségéről
és vallásosság járta át a svéd katonákat, kik valamény-
nyien tudatában voltak annak, hogy lutheri hitükért száll-
tak fegyverbe. Mindenezredben külön-külön pap része-
sítette lelki vigasztalásban a katonákat. A katonai énekes-
és imakönyv minden svéd katona felszerelésének kiegé-
szítő része volt. Naponta kétszer rövid ájtatosságot tar-
tottak a csapatok és a csatát egyházi énekkel és imával
kezdték meg.s Vasárnapon kívül hetenként egyszer kato-
nai istentisztelet volt.

Gusztáv Adolf nagy lelkesedéssel hajtotta végre a
hadsereg újjászervezését, mivelő maga is testestől-lel-
kestől igazi katona és kerának egyik legjelesebb had-
vezére is volt.s Taktikájának elsajátítására egész iskolát
teremtett és tanítványai közül Horn G., Banér 1., Wran-
gel L., Torstenson Lénárt és még más tábornokai a svéd
nemzetnek örök dicsőséget szereztek a harmincéves há-
ború utolsó évtizedeiben elért győzelmes fegyvertényeik-
kel, amelyek megérlelték a westfalenibékét, 1648-ban.
E béke Svédország nagyhatalmi állásának az európai ál--
lamok részéről, való teljes elismerését és hatalmának és
virágzásának tetőpontját jelentette.

" Lásd Drcusen. és külőnősen Paul i. m. II. 36-45. 1. Vesd
össze Westphal i. m. 124-126. 1. és Wittrock i. m. 240-245. 1.
. 3 G. A?'ndt: Gustav Adolf König von Schweden, als christ-
licher Feldherr u. als Förderer ev. Kirchenwe.sens in Deutschland.
(Die Wartburg 30. k. 1931. 73-79. 1.) Ugyene szerzőtől: Gottes-
dienstliche Ordnungen des Schweden-Königs G. A. 1632. (Zeítschr.
für Gottesdienst. und Kirch. Kunst IV. és V. k. 1899. é.s 1900. évf.)

4 V. Ö. H. Delbriick : Geschichte der Kriegskunst. Berlin,
1920. IV. k. 199. és köv, l.



5. A mare Balticum kérdése.
Gusztáv Adolf és Bethlen Gábor

szövetkezése.
Előrelátható volt, hogy mióta a császár hatalmát Po-

merániában terjeszteni kezdte és mióta a császár megbízá-
sából WaIlenstein lábát a Keleti-tengerben megvetni óhaj-
totta, hogy Svédországnak hatalmas királya, aki hadvezéri
képességének tudatában volt, nem tűrhette, hogy a mare
Balticum kivonassék Svédország érdekszférájábóJ.1

/ Stralsund megtámadását 1628-ban március hó folya-
mán Wallenstein részéről nem tűrhették az északi hatalmak,
nevezetesen Dán- és Svédország és a stralsundiak segítsé-
gére siettek. Az ostrom elhúzódott, Stralsund a svédek hat-
hatós segítségével felszabadult az ostromtól és Wallenstein
kudarccal vonult vissza Mecklenburgba. Gusztáv Adolf dip-
lomáciájának fényes eredménye volt, hogy Stralsund véd-
ura lett és megvetette már Svédország lábát Pomerániá-
ban, Dánia ellenben kénytelen volt csapatait Stralsundból
kivonni.z Az 1629 márc. hó 6-án kibocsátott visszatérítési
rendelet veszélyeztette Észak-Németország protestáns jelle-
gét és ha a Habsburg dinasztia ezt keresztül tudj a vinni,
akkor a Balti-tenger is érdekközösségébe jut és Svédország
biztonsága kockán forog. A Habsburgok ezen előtörése fel-
keltette még Franciaország féltékenységét is és Richelieu
bibornok Franciaország nevében máris érintkezést keresett
Angliával, Németalfölddel és az északi királyoknál egy nagy
Habsburg-ellenes szövetség létesítésére. Gusztáv Adolf bele-
kapcsolódott a francia szövetségbe, mert tisztán látta, ha a

1 v. Ö. I. Paul: Die nordische Politik der Habsburger VOI'
dem dreissigjáhrígen Kríege (Hist. Zeitschr. 133. sz. 433-454.
1.); 8eichard K.: Die maritime Politik der Habsburger im 17.
Jahrhundert, Berlin, 1917; Á. Gindely : Die maritimen Pláne der
Habsburger u. die Anteilnahme Ferdinands II. am schwedisch-
polnischen Kri.ege. Wien, 1891. Lásd még Paul i. m. II. 74-84. 1.

. 2 V. ö. Chinour: Gustaf Adolf in Stralsund u. Pommern c.
Marburg, i923-ban meg-jelent tanulmányával.
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Habsburg-dinasztia kerül ki győzelmesen .e nagy leszámolás-
ból, akkor a Habsburgok a vele szövetségben álló Lengyel-
országgal együtt véget vetnek Svédország önállóságá-
nak ; Gusztáv Adolf trónja ez esetben összedűl és vele
együtt végzetszerű sors vár Svédország lutheranizmu-
sára is. Gusztáv Adolf ekkor szövetségtársat keresett és
talált Bethlen Gábor erdélyi fejedelemben, akivel már
1626-tól politikai összeköttetésben állott és akivel Bethlen
második neje, Brandenburgi Katalin révén különben is
sógorsági viszonyba került. Gusztáv Adolf meggyőződ-
vén Erdély stratégiai jelentőségéről, Bethlen Gábor udva-
rába küldte állandó követnek egyik legkiválóbb diploma-
táját, Strassburg Pált, aki a fejedelmet tájékoztatta a
svéd király haditerveiről, seregének erejéről és diplomá-
ciai összeköttetéseíröl.s

A svéd követ meg tudta nyerni Bethlen Gábor bizal-
mát és csakhamar tájékozást nyert annak nagykoncep-
ciójú külpolitikai terveiről. A protestantizmus fenyege-
tett ügyét olymódon akarta megmenteni a fejedelem,
hogy erélyes támadásra akarta bírni Gusztáv Adolfot a
Habsburgok ellen, egyidejűleg pedig a portát a lengyel
király ellen erőteljes hadműveletek indítására ösztönzi.
Így, mint Strassburg Pál emlékirataiban megjegyzi, a
császár, ki a lengyel királlyal sógorságban állt, végzetes
helyzetbe került volna és semmi sem volna az ellenségre
nézve rettenetesebb, mintha "kelet és észak" egész súlyát egy-
szerre zúdítaná rá. Bethlen e terv kivitele érdekében Kö-
nigsbergbe küldte Bonczhidai Márton követét, ki Oxen-
stierna svéd kancellár megbízottjával, Nikodémivel tár-
gyalt, Tholdalagi Mihály pedig, a portára küldött meg-
bízottja, azt az ígéretet eszközölte ki, hogya 'Porta 1200
janicsárt és 1000 tat árt bocsát Bethlen rendelkezésére a
megindítandó lengyel háború céljaira. A nagy fejedelem
még szélesebb körben is meg akarta alapozni Habsburg-
ellenes politikáját; a tatár kánt, az orosz nagyherceget s
a nyugati protestáns államokat is meg akarta mozgatni
a császár ellen.

Gusztáv Adolf szerette volna, ha Bethlen minél előbb
megtámadja Lengyelországot s 1628 végén újabb köve-
tet küldött evégett Erdélybe, kinek megválasztásában
azonban nem volt szerencsés, mivel az csakhamar átpár-
tolt a császárhoz. Felmerült svéd részről az a feltevés is,

• Oklevelek Bethlen G. és Gusztáv A. történetéhez. Közli
Szilágyi S. (Tört. Tár. 1882. 243) és lásd Szilr7.f11li S· R~t.j-,lp.n
G. és a svéd diplomácia (Akad. Ért.) c. tanulmányát, Budapest,
1882. 15-16. L Megjelent n~metüi Is az Ung. Revue 1882. évf.
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hogy Bethlen azért halogatja a lengyel hadjáratot, mert
a lengyel trónra vágyik s voltak is hívei a lengyel szta-
roszták között, azonban mindegyre gyengülő egészsége
megakadályozta a fejedelmet abban, hogy nagyratörő
terveit megvalósítsa. 1629 végén elhúnyt Erdély e nagyra-
hivatott fejedelme, kinek diplomáciai képességeit, kül-
politikája sokoldalúságát és egyéni nagyságát Strassburg
Pál emlékirataiban elismeri és dicsőíti s kit sógora, a nagy
svéd király szeretett és sokra becsült.s

4 Lásd idézett munkám 8-12. 1.



6. Gusztáv Adolf beavatkozása
a harmincéves háborúba és partra-

szállása Németországban.

Gusztáv Adolf hosszas diplomáciai és hadi előkészü-
letek után hatásos búcsúbeszédet mondott 1630 május
19-én az országgyűlésen Stockholmban. Gusztáv· Adolf
mintegy 76.000 főből álló, jól fel szerelt és kitűnően fe-
gyelmezett nemzeti hadsereg felett rendelkezett és erede-
tileg e sereg felét, vagyis 38.000 embert óhajtott a német-
országi harcokba belevetni, de az átszállítási. nehézségek
miatt június 17-én csak 13.000 főből álló seregével indult
útnak hajón Németország felé. Június 24-én megjelent
Rügen szigete előtt és két napra rá már partra is szállott.

Gusztáv Adolf helyzete a partraszállás után válságos-
nak mutatkozott, mivel a brandenburgi őrgróf és a szász
választófejedelem tartózkodóan viselkedett a svéd király
stratégiai mozdulataival szemben. A brandenburgi őrgróf
féltette Pomerániát a svéd megszállástól, a szász vá-
lasztófejedelem pedig eleve ellenezte, hogy egy idegen ha-
talom avatkozzék be Németország belügyeibe. Az utóbbi
egy harmadik párt szervezésén fáradozott, mely béke-
ajánlatot tenne egyfelől az előretörő svéd királynak, más-
felől a császárnak. Lipcsében ez ügyben tanácskozást foly-
tatott az ev. rendekkel. de igyekezetével·. már elkésett.
rriert sem a császár, sem a svéd király ném tulajdonított
nagyobb jelentőséget a szász választófejedelem kard-
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csörtetésének. Gusztáv Adolf'ra nézve életkérdés volt
hogy a fengerpartról az ország belsejébe hatolhasson. {
Cselekedetre volt szükség és az Odera melletti Franfurt
megszállásával nagy stratégiai előnyhöz jutott, mert ez-
zel ura lett a. Sziléziába, Lausitzba és onnan a branden-
burgi őrgrófságba vezető útnak.

A nagyszabású hadműveletek azonban csak Magde-
burg városának ostromával kezdődtek. A város 1630-ban,
augusztus hó 1-én szövetséget kötött Gusztáv Adolffal,
aki Falkenberg Detre udvari marsalliát küldte a város
segítségére. a várost csak 2100 főből álló csapat védte és
ezzel a maroknyi sereggel szemben állott 'I'illy 24.000 em-
berével. A város sorsa előre meg, volt pecsételve; Tilly
megostromolta, bevette és kegyetlenül elpusztította azt és
romhalmazzá tette hosszas-ostrom után 1631 május h6'19.
és 20-án2 Magdeburg eleste rémületet keltett országszerte
és a liga komolyan veszélyeztetni kezdte az evangélikusok
vallásszabadságát. Most már mindenki Gusztáv Adolf felé
tekintett és benne vélték a protestánsok hitvédőjét felfe-
dezni. Egyszerre elhallgattak azok, kik a svéd királyban
eddig betolakodó idegent láttak. Gusztáv Adolf is tiszta
helyzetet akart teremteni, mert a brandenburgi . őrgróf
esetleges oldaltámadása könnyen elvághatta volna őt hazá-
jától és seregének utánpótlásától. A svéd király fegyvere-
sen színvallásra kényszerítette a brandenburgi őrgrófot,
mire János György szász választófejedelem is 20.000 főnyi
seregével a franciák tudtával Gusztáv Adolfhoz csatlako-
zott. Gusztáv Adolf a két választófejedelem csatlakozásá-
val egyszerre a helyzet ura lett Németországban és 1631
szept. 17-én Breitenfeld mellett (Lipcse közelében) fényes
győzelmet aratott Tilly és Pappenheim felett. A császári
sereg úgyszólván elpusztult, mert közel 12.000 maradt a
csatatéren és 7.000 került a svédek fogságába. Gusztáv
Adolf a Rajna felé tartott és előrenyomulása győzelmi had-
járat volt.

A császár nem rendelkezett több hadsereg felett, mert
Wallensteint már előbb elbocsátotta és ha most Gusztáv
Adolf és Wallenstein tárgyalásai eredményre vezettek
volna akkor a Habsburgok hatalma örökre letünt volna.
Gusztáv Adolf azonban nem tudott Wallensteinben bízni
és nem bocsátotta rendelkezésére a követelt 12~14.000

. 1 Kretzechrnar : G. Adolfs PUinE' u. Ziele in Deutschland u.
die Herzőge zu Braunschweig u. Lüneburg. Leipzig, 1904.

2 V. ö. Wittich: Magdeburg, Gustav Adolf u. Tdlly, Berlin,
1874. 2. k. és Hans Teitge: Die Frage nach dem Urheber der
Zerstőrung Magdeburgs. 1631. Halle, 1904. c. tanulmányával.



23

főnyi sereget, amellyel WaIlenstein a Sziléziában levő csá-
szári hadakat végképpen összemorzsolhatta volna.s Gusz-
táv Adolf bizalmatlansága miatt Wallenstein megsértődött
és elfogadta a császár ajánlatát, aki szorult helyzetében,
generalissimuszi kinevezése mellett felhatalmazta egy
nagy sereg toborzására, mellyel felvehesse a harcot Gusz-
táv Adolf svéd királlyal, akit most már komolyellenfélnek
tekintettek és nem gúnyolták többé hókirálynak, Három hó-
nap mulva Wallenstein már újra hatalmas sereg felett ren-
delkezett, de még nem akadályozhatta meg, hogy Gusztáv
Adolf Augsburg előtt, Reinnél a Lech folyó kőzelében 1632
április 15-én Tillyt és a liga seregét. másodszor is döntően
megverje. Ti1ly maga is megsebesült és sebeibe Ingol-
stadtban rövidesen belehalt. '

Gusztáv Adolf újabb győzelme miatt aggályoskodott
Richelieu, aki nem szívesen látta a svéd királyt Bajoror-
szágban, ahová gyors iramban igyekezett, München rette-
gett és Magdeburg sorsa miatt bosszútóI félt, de Gusztáv
'Adolf tól távol állott a bosszú műve. A svéd király bevo-
nult Münchenbe és megsarcolásának megváltása ellené-
ben 300.000 tallért kellett a városnak fizetnie, de egyéb-
ként semmi bántódása nem történt a város lakosságának.
A svédek mintaszerű rendet tartottak a városban és Gusz-
táv Adolf a maga közvetlenségével felette népszerű lett a
müncheniek előtt, akikkel sétái alkalmával szóba elegye-
dett. A svéd király türelmes volt a katolikusokkal szem-
ben, sőt azok istentiszteletein ismételten megjelent, meg-
látogatta a jezsuiták müncheni kolléziumát és vitatkozott
a kollégium rektorával. aki legnagyobb elismeréssel nyilat-
kozott róla és "incruentus praeter opinionem omnium
victor"-nak mondotta.'

3 V. Ö. Gaedeke A.: Wallensteins Verhandlungen" mit den
Schweden u. Sachsen 1631 bis 1632. Frankfurt alM. 1885; Pánl
i. m:. Ill. 20-24. 1.; G. Irmer: Die Verhamdlungen Schwedens
u. seiner Verbündeten mít, Wallenstein u. dem Kaiservon 1632-34.
Leipzig, 1888. (púl;>1. aus dem k. Preuss, Staatsarchiven, Bd. 35.)
'," '.I S.. Riezler : Geschichte Bayerns, Gotha, 1902, V. k. 419. 1-
jegyzetben' és 'paul L. Ip. Ill. 81!' L- ,



':. A Corpus Evangelicorum. -
Gusztáv Adolltárgyalásai 1.Rákóczy

Györggyel. - Gusztáv Adolf hősi
halála a lützeni csatában.

Gusztáv Adolf hadműveleteinek részlete~ése nem a mi
célunk. Csak megemlítem meg, hogy Gusztáv Adolf hadai
eljutottak Svájc tőszomszédságába (Memmingen-ig) és a
svédek megjelenése oly hatással volt a svájciakra. hogy el-
torlaszolták a spanyol hadak betörése ellen a szerosokat.

Időközben Gusztáv Adolf északra vonult, Wallenstein
követte és Nürnbergnél ütköztek meg. Nehéz és súlyos
harc fejlődött ki közöttük, mely eldöntetlen maradt, de
Gusztáv Adolfnak súlyos veszteségei voltak, mire vissza-
vonult és a csatatér WalIenstein birtokában maradt. Gusz-
táv Adolf a nürnbergi csata után tüzetesebb békealkudozá-
sokat is kezdeményezett, de ezek nem vezettek sikerre. A
béke kiröszakolására Németország protestáns területeit,
illetve annak fejedelmeit és városait egy corpus evangeli-
corum-ba óhajtotta tömöríteni.'

A corpus evangelieorum Gusztáv Adolf elgondolása
szerint a Némethirodalmon belül határozott szervezet,
melynek külön jogszolgáltatása volna és ez a nagy és új
alakulat a svéd király vezetése és irányítása alatt állana.
A svéd király hatalmát e minőségben Pomerániával és a
bevont egyházi birtokokkal támasztotta volna alá. Lehet-
séges, hogy Gusztáv Adolf, ha egyesíteni tudja egy testü-
letbe a németországi protestáns területrészeket. császári
korona után áhítozott volna, de személyileg nem nagyon
érintette őt ,a római császári korona megszerzésének a pro-
blémája. Droysen tisztázta e kérdést ésmegállapította,

1 G. Droysen: Brandenburgische Audienz. (Zeitsch. f.
preussische Geschichte XV. 166. 1. Lásd-még I .. Kretzschmuir : Der
Heilbronnerbund 1632-35. Lübeck, 1922. 1. k. 6. 1. Vesd össze még
Westphal i. m. 155. 1. és Witt'rock i. m. 361-62. 1. •



A lützeni emlékmű az emlékkápolnával.
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hogy Gusztáv Adolfnak nem voltak ilynemű törekvései."
Gusztáv Adolf a tényleges hatalom birtokosa óhajtott
lenni és árnyékhatalom után nem futkosott, ködképeket
nem kergetett, hanem reális politikát folytatott.

Az eldöntetlen nürnbergi csata után Gusztáv Adolf
délre tartott, hogy onnan esetleg Bécs felé törjön elő és
így kényszerítse Wallensteint a visszavonulásra, aki vi-
szont egyelőre északra vonult, hogy onnan Szászországra
rácsapjon. Wallenstein az elpártolt szász választófejedel-
met akarta megfenyíteni és Pappenheim csapataival együtt
pusztítani kezdte Szászországot. A szász választófejedelem
csapatai Arnírn vezetése alatt Sziléziában harcoltak, hogy
onnét ők is Bécs felé vonuljanak.

A svéd király tárgyalásokat folytatott még 1. Rákóczy
Györggyel is, az ujonnan megválasztott erdélyi fejedelem-
mel és rá akarta őt venni, hogy teljes odaadással vegyen
részt a háborúban. Elküldötte követét Strassburgot a török
szultánhoz, hogy nyerje meg a portát, hogy az is támo-
gassa Erdély, illetve 1. Rákóczy György ebbeli politikáját.
1. Rákóczy György erre viszont Bonczhidai Mártont küldte
követségbe a svéd táborba, hogya szövetkezés összes fel-
tételeit hírül vigye. I. Rákóczy György a pénzsegély pontos
megállapitasán kívül feltételnek szabta, hogy az unio összes
tagjai féléven belül szövetséget kössenek vele és amennyi-
ben a háború szerencsétlenül végződnék, teljes kárpótlás
biztosittaesék részére.s Gusztáv Adolf haditerve szerint
ugyanis 1. Rákóczy Györgynek fontos szerep jutott volna
Bécs elfoglalása alkalmával, mivel három oldalról gondolta
azt koncentrikus támadás színhelyévé tenni. 1. Rákóczy
Györgynek a szövetségre lépés esetére megszabott feltéte-
lei visszatetszést keltettek a svéd királyban, mert ő az er-
délyi fejedelemtől feltétlen csatlakozást remélt.' A követ-
járás megélénkült Gusztáv Adolf és 1. Rákóczy György,
valamint a török porta között, de az erdélyi fejedelem
óvatosságból húzta-halasztotta a svédekkel való tárgyalá-
sait és a svéd szövetséget már csak Gusztáv Adolf halála

2 Droysen: Gustav Adolf. 1870. II. 509. L Lásd még
Kretzschmar: G. Adolfs Pláne u. Ziele in Deutschland u. die
Herzöge von Braunschweig u. Lüneburg c. (Leipzig, 1904) tanul-
mány 176. 1. 1. jegyzetét.

3 Szilágyi S.: Rákóczy Gy. első összeköttetései a svédekkel.
(Akad. Ért. Budapest, 1883. ll. L)

• Okmánytár 1. Rákóczy Gy. svéd és francia szövetkezésé-
nek történetéhez. Szerk, S:dlágyi S. Budapest, 1873. XXI. 47-48.1.
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után Torstenson L. svéd tábornokkal kötötte meg 1643
november hó l6-áIi.5

Gusztáv Adolf azonban csakhamar kénytelen volt
Bécs felé való vonulását beszüntetni, mivel a szász vá-
lasztófejedelem sürgősen segítséget kért, hiszen Wallen-
stein hadaival (Holk, Gallas) megszállotta már Lipcsét is
és egyesülni készült. Pappenheim csapataival. Gusztáv
Adolf csak most ismerte föl Szászország stratégiai jelento-
ségét, mert eddig a választófejedelem sok akadékoskodása
és némi kétszínűsége miatt nem méltatta azt sok figye-
lemre. Egyébiránt nem látta a svéd király német szövetsé-
geseinek nagy hasznát, mert a szővetség túlságosan laza
volt és a német szövetségesek még mindig a császárt tar-
tották igazi uruknak, ellenben a svéd király véduraságát
még nem tartották elég alkalmasnak a védelemre. A római-
német szent birodalom kötelékeit akarta Gusztáv Adolf
szétrombolni, hogy annak romjain a corpus evangelicorum
szeruezeiéi kiépíthesse.

A svédek időközben királyuk parancsnoksága alatt a
lipcsei síkon utólérték Wallenstein besáncolt táborát, a
lipcsei-lützeni úttesten. Sokáig néztek egymással farkas-
szemet, de utóbb is Gusztáv Adolf határozta el magát a
támadásra, jóllehet serege számban valamivel Wallenstein
serege mögött maradt, akié 21.300 főre ru gott. A támadás
idejét Gusztáv Adolf november hó 6-ára, a hajnali órára
tűzte ki. A tüzérség az óriási köd miatt csak reggel nyolc-
kor kezdhette meg a tüzelést és annak eloszlása után mint-
egy 11 órakor, kezdődött el a lovassági és gyalogsági tá-
madás. Támadás előtt az egész sereg egyházi éneket éne-
kelt nagy áhitattcLl és nehány buzdító szó után kiadta
Gusztáv Adolf a parancsot az általános támadásra. A harc
nagy hevességgel és váltakozó szerencsével folyt. Az úttest
melletti árok ismételten gazdát cserélt. A király, aki rövid-
látó volt, túlságosan megközelítette az ellenség sáncait és
ott, közvetlen közelről lövést kapott a felső karjába, úgy,
hogy a sípcsont a ruhán keresztül kiállott. Megsebesülése-
kor hátra akar lovagolni, de lovát is lövés éri, mire az meg-
bokrosodik és elragadja őt, aki félkezével már nem ura a
lovának. A ködben közel jut a császári lovasokhoz, akiktől
újabb lövést kap a hátába, mire leesik a lováról. Egv nürn-
bergi apród, majd a király csatIósa menteni akarják a le-
hanyatlott és súlvosari measebesült királyt, de a vágtató
vértes ek lekaszabol] ák őket- és a király testét még három
JÖvés:'három kardcsanás és egy tőrszúrás érte.iHolttestét
még )~ir2,bolták. A svéd lovasság észrevette a király vére-
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sen vágtató lovát és erre fájdalomtól és dühtől ellenállha-
tatlan erőre kapva, újra megtámadják az ellenséges lova-
sokat, abban a reményben, hogy talán még élve megment-
hetik hőn szeretett királyukat. A svédek győztek, Wallen-
stein csatát vesztett, de Gusztáv Adolf hősi halált halt,
1632 november hó 6-án a lützeni csatatéren."

• Droysen: Gedruckte Relationen uber die Schlacht bei
Lützen 1632. Halle, 1880. Lásd Deuticlee K.: Die Schlacht bei
Lützen c. tanulmányt, Giessen, 1917. és külőn figyelmet érdeme'!
Droysen: Die Schbacht bei. Lützen, in Forschungen zur deutschen
Geschichte; 65. k. 1866. Diemar : Die Schlacht bei. Lützen 1890. és
Wittrock G.:· Die Schlacht bei Lützen (Hist, Virteljahrschrift, Bd.
33., 1931). Diemar és Wittrock kritiloa tárgyává teszik a lützeni
csatára. vonatíkozó kútfőket ~5. Lásd .még H. Ritter .von Srbik :
Zur Schlacht von Lützen u. zu Gustav Adolfs Tod. (Mitt. d. lust.
f. öst. Gesch. Forschung. 41. 1926) c. cikkét.



s. Gusztáv Adolf svéd király
világtörténelmi jelentősége.

Gusztáv Adolf halála nagy csapás volt a svédekre és az
evangélikus németekreegyaránt. Vezérüktől fosztotta meg
őket a kegyetlen sors és jóllehet a nagy király kíváló had-
vezéreket, jeles diplomatákat és jó politikusokat nevelt
nemzetének, mégis kimondhatatlan nagy űr támadt utána,
mert nagystílű királyi ,egyé'YIJisegét senki sem pótolhatta.
Egyéniségének varázsa ellenállhatatlan volt és jól jellemezte
őt a táborában sűrűn megfordult Wolff hesszeni követ, azt
mondván róla: "Minden tökéletesség feltalálható benne és
mindenki, aki csak érintkezett vele, megszeret te öt."!

Gusztáv Adolf halála nagy kihatással volt Európa poli-
tikai helyzetére. A Habsburgok megszabadultak egyik leg-
veszedelmesebb ellenfelüktől és II. Ferdinánd nyiltan kife-
jezést adott megkönnyebbülés ének Wallenstein előtt, Gusz-
táv Adolf eleste alkalmával. De II. Ferdinánd is elismerte a
svéd király hősiességét és kiváló képességeit és nagvrahíva-
tottságát. Mikor a lützeni csata után megmutatták neki a
hősi halált halt király véres ruháját és ingét, melyet a csá-
szári lovasok zsákmányoltak," meghatottan kijelentette, hogy
ellenfelének nem ilyen kegyetlen sorsot kívánt, hanem bol-
dog lett volna, ha az szerencsésen visszatérhetett volna ha-
záj ába és ha kibékülhetett volna vele, hogy együttesen har-
colhattak volna a törökök ellen."

1 K. Wittich: Magdeburg, Gustav Adolf u. 'I'Hly, Berlin,
1874. 267. 1.

2 Gusztáv Adolf ezen ereklyéit, melyeket a lűtzeni csatában
viselt és amelyeket kiomlott hősi vére megezentelt és amelyek
eddig a bécsi udvari múzeum tulajdonában voltak, annak elisme-
réséül, hogy az Oroszországból hazatérő volt osztrák hadirokkan-
tak és hadifoglyok hazaszállítása kőrül a: svéd nemzet buzgólko-
dott legtöbbet, ~ a bécsi udvar' még a világháború alatt vissza-
szolgálltatta a svédeknek.Ez emlékeket a Nordiska Museet
fogadta be.

3 Fontes rer. Austr, 65. k, 359-540. 'L és lásd még pau)
í. m. III. 146. l.
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Gusztáv Adolf összes ellenfelei igaz nagyrabecsüléssei
emlékeztek meg róla és vitézségéről, nemes gondolkodásliról
a legnagyobb elismeréssel szólottak. A pápai követ is (Ca-
raffa), aki legnagyobb ellenfele volt, hódolattal volt iránta,
azt írván róla: "Gustavus rex, cui parem SueCicinullum,
Europa paucos dedit." Ő tényleg Svédországnak legnagyobb
uralkodója volt, aki hazáját nagyhatalommá tette és Európa
uralkodói között is ritkította párját. Ezt elismerte róla a
pápa is, aki egyéniségét egyenesen Nagy Sándorévai vetette
össze és csak eretnekségét rótta fel egyetlen hibájának.'

Érdekes, hogy míg kortársai kivétel nélkül tisztelettel
és hódolattal emlékeztek meg Gusztáv Adolf vezéri egyéni-
ségéről és jellemének tisztaságáról, műveltségének sokolda-
lúságáról, továbbá szeretetreméltóságáról és politikájának
nagyvonalúságáról, addig a XIX. és jelen század egyes
ultramontán történetírói már a tárgyilagosság rovására
ellenséges beállításban rajzolják meg Gusztáv Adolf egyéni-
ségét," Helytelen és igazságtalan a germán szellemtől túl-
fűtött történetírók azon újabb nézete is akik Gusztáv
Adolfban anémetség ellenfelét látják -:-, mely szerint Gusz-
táv Adolf célja lett volna a svéd hegemonia elismertetése
Németországban, melyet "jókor beköszöntött halála" miatt
már nem valósíthatott meg."

Gusztáv Adolf nem Németország leigázására ragadott
fegyvert, hanem Svédország függetlenségének biztosítása
mellett a németországi protestáns hitsorsosok hitvédelme
indította őt arra, hogy összemérje .erejét a katholikus érde-

• Gregorovius: Urban VIlI. im Wiederspruch zu Spanien
u. dem Kaiser, Stuttgart, 1879. 53. il. és lásd Paul i. m. 147. 1.

5 Pl. A. F. G/rorer: Gustav Adolf, König von Schweden,
Stuttgart, 1837, vagy az 1894-ben G. A. születésnapjának 300.
évfordulójára "Zur Wehr u. Lehi" c. megjelent röpirat.

6 F. W. Barthold: Geschichte von Rügen u. Pommern.
Hamburg, 1839/45. c. és Geschichte des grossen deutschen Krieges
vom Tode Gustav Adolfs ab mit besonderer Rücksicht auf Frank-
reich, 1. Stuttgart, 1842-ben munkáiban Gusztáv Adolfot kímé-
letlen hódítónak mutatja be és azt írja róla: "ein despotisoher
F'rerndling, den nur sein rechtzeitiger Tod VOl' rücksichtsloser
Enthüllung der Pláne eines gemeinen Eroberers bewahrte". -
Joh.' janssen: Gustav Adolf in Deutschland, Frankfurt -alM. 1865
c: mii~ében hódítót és nem felszabaditót Ját a svéd királyban, akit,
e minőségében Napoleonnal mért össze. - Mehring F.: Gustav
Adolf. Berlin, 1894 c. tanulmányában "devastator Germanieae"
jelzővel illette. - Legújabban Otto Westphal: Gusbav Adolf u.
die Grundlagen der Schwedischen Macht, Hamburg, 1932-ben
megjelent munkájában, bár némileg tárgyilagosabban ítéli meg
G~ A. egyéniségét, mégis szemére veti, hogy Németország kizsák-
mányolását a protestanizmus megmentése előfeltételének tekintette
(144. és 156. 1.) - H. v. Treitzschke : Gustav Adolf u. Deutsch-
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kekért sikraszállott Habsburgokkal Németország terül etén.
Pomerániára, vagyis a Keleti-tenger .'partvidekére nem-
csak Svédország, hanem éppen N émetország vallásszabad-
ságának hathatós és biztos védelme miatt feltétlenül szük-
sége volt. Az Északi- és Keleti-tenger déli vidékén lakó ger-
mánok' kultúrközösségének a vedelmét vállalta és előkészí-
tetteegyúttal a Keleti-tenger északi és déli partvidékén lakó
germánok politikai egyesülését. A protestomtizmusotm: látta
ő a poUtikai tömörülésnek biztató alapját. A protestáns ger-
mánokat szerette volna egy jogar alá hozni, de biztosította
volna mindegyik germán földrajzi egységnek egyéni életét.
A "Corpus Evangelicorum"-mak megvalósítása volt az- ő
poIitikájának végcélja és legszebb gondolata.7 Az összes pro-
testáns fejedelmek politikai szövetségét akarta ő nemcsak
megalkotni, hanem megszervezni is, mert egyedül ezt a szö-
vétséget tartotta alkalmasnak arra, hogy a Habsburgok ha-
talmának európai túlsúlyát ellensúlyozza.

A Corpus Evangelieorum magába foglalta a Balti-ten-
ger feletti hegemóniájának a problémáját is, mert el kell
ismernünk, hogy Gusztáv Adolfnak kedvenc eszméje volt?
domínium maris baliici. ami egyfelől a svéd nagyhatalmi
kérdésnek is alapfeltétele volt, másfelől a németországi ev.
fejedelmek és rendek proteetomtiemusának megvédelmezésére
lehetőséget nyujtott. Gusztáv Adolf esetleges északi, vagy

lands F'reiheit, Leipzig, 1894 és K. Brandi: Gegenreformation u.
ReIigionskriege. Leipzig, 1930. c. munkákban is Gusztáv Adolf
sovinisztíkus német beállítást nyert.

Egyébként lásd még 1. Paul: G. A. in der deutschen
Geschichtsschreibung c. tanulmányát (Hist, Virteljahrschríf't,
XXV. évf., Dresden, 1930. 415-429. J.). E tanulmányban ismer-
tetia szerző, hogyan értékelik G. A. egyéniségét a különböző világ-
szemléletet képviselő történeti iskolák, a XVII. sz.-től kezdve. Az
egyoldalú felekezeti beállítás mellett az úgynevezett aufkHiristák,
romantíkusok, politikai szemszögből néző hisztorikusok (Ranke és
tanítványai), az ultramontán és közgazdasági alapon álló mate-
rialista történetírók, valamennyien sok elgáncsolni és átértékel ni
valót taJ.á:ltak G. A. egyéniségében, reformjai megítélésében és
vatláspolitikai szereplésében. A sok átértékelési folyamat dacára
Fr. von Schille?': Geschichte des 30 jahrigen . Kriegs, 1793-ban
megjelent munkájában G. A. világtörténelmi ~értákelése ma is
figyelemreméltó ée sok esetben taM,ló. Nagyon helyesen értékelte
legújabban Wittrock Gusztáv Adolf vílágtörténelmi jel~ntőségét,
midőn idézett munkájában azt írja róla (384. 1.): ... "sem Kampf
für die volle Solbstándigkeit Schwedens ist zugleich ein Kampf
für die freie Entwicklung des staatlichen Lebens, Glaubens und
inneren Aufbaues in allen Liindern;

7 V. ö. Paul i. m. 148. L; Kretzschmar i. m, 176. l,.. és lásd
még C. Frey: Gustav Adolf im Lichte der Geschichte. Leipzig,
1894 c. munkáját.
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német-északi császársága csak a Corpus Eva;ngelicorum-ban
ölthetett volna testet, ami az őserőknek új koncentrációját
jelentette volna: Gusztáv Adolf érdeme, hogy felismerte ezen
őserők politika.i jelentőségét és nagy horderejét és a Corpus
Evangelicorum-ban a svéd-német-dán-holland és angol
germánok tömörülése egyúttal a legjobb biztosítéka lett
volna a vallásszabadság'imk. Gusztáv Adolf a vallásszabad-
ság eszméjének igazi inkarnációja, mert a svédek e legna-
gyobb királya minden felekezettel szemben türelmes, a pro-
testantizmus megmentője és a Habsburg-dinasztia túlsúlyá-
nak megdöntője, egyúttal Svédorsz.ág nagyhatalmi állásának
alapvetője, igazi nemzeti uralkodó és ev. hitének megdícsőült
'vértanuja volt.

Lj 59 /l93-.!iOy.~.

A TISZAI EV. EG'.<HÁ X.E~QL[T
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