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DINNYÉS PATRIK

TÜKRÉBEN

Bevezetés

ki. Miután röviden áttekintjük, hogy milyen feltételek teljesülése következtében 

A nagyhatalmiság kérdéséhez
A  ortól nagy

hatalom a nagyhatalom, és kiváltképp fontos kérdés, hogy meddig? Vajon a tör
ténelem nagy bukásai a nagyhatalmat érintették, vagy már a volt nagyhatalmat? 
A 20. század végének szülötteként önkéntelenül is rendelhetünk olyan feltételeket 

A hatalom szót vonatkoztatják emberek közötti viszonyra, miszerint: „va
1

részletesebben: „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadal
mi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki a saját akaratát az ellenszegülés 

1
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2 Két 
feltétel teljesülése esetén beszélhetünk politikai hatalomról: ha a hatalom gyakor
lása autoritásigénnyel társul, és ha valaki (vagy valakik) a cselekvés akadályainak 

3 Az emberi tá
mogatáson kívül azonban az érdekérvényesítéshez, azaz a hatalomgyakorláshoz 

A svéd abszolutista hatalom kiépítését már Vasa Gusztáv elkezdte. Olyan esz
közökkel, mint az egyház rendkívül hatékony kisajátítása, az ezüstbányák kiak

A történetírók és társadalomtudósok általánosan egyetértenek abban, hogy az 

bármely területen képesnek kell lennie felvenni a versenyt bármely más ország
gal. Természetesen Kennedy ezt -

-

ai és katonai erejénél fogva irányító szerepet játszik a nemzetközi élet
7

2

3

az egész egyházi vagyon a monarchia kezébe került, szemben a pazarló Tudorokkal 
és német fejedelmekkel. Anderson, Perry: Az abszolutista állam. Gondolat, Budapest, 

 Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 

7

. 
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beavatkozás eszköze? 
A 20. század derekától beszélhetünk -

 is
ta az Egyesült Államokra.
a történelem eddig egyetlen olyan nagyhatalmat sem mutatott fel, amelyik ilyen 

és gazdasági erejét, politikai befolyását, de kulturális ideáját is, ami tulajdonkép
pen egyet jelent a vonzó amerikai életformával.  Mészáros Klára ugyanakkor a 
modernizáció következtében Kínát is hiperhatalomnak tartja, de éles különbséget 

ezért ezt a kínai vezetés határozottan elutasítja, lévén „nem szándékoznak olyan 
10 De vajon ér

között?
Ha az összehasonlítás mellett döntünk, és ennek során találunk párhuzamokat 

11

 

 

pdf 
10

11
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A svéd nagyhatalmiság

emelkedése.12

azonban már a Vasa-dinasztia13 trónra jutásával, éppen az említett unió felbomlá

vetkeztében az egyházi birtokok is a koronára szálltak.  Mindezen események

Bajorországig sorozatos sikereket érve el a császári hadsereg ellen.

12

13

dánellenes nemesi felkelés élére állva ragadta magához a királyi hatalmat. Az örökletes 

tila: A Skandináv királyságok. In: Orosz István – ifj. Barta János – Angi János: Európa 
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37

országi területeket, illetve a brémai és verdeni püspökséget (Bréma városát nem). 

17

lezáró kardiszi békével kívánunk foglalkozni. Azzal a békével, amely mintegy fél 
évszázadra meghatározta a térség nagyhatalmi politikáját.

fenntartása.

Az orosz nagyhatalmiság

 Ezt a folyamatot az 

17

mellékága volt.

hónapokban rendelkezésre álló Arhangelszken keresztül folyhatott.
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20 is nevezi a szakirodalom. Ez a szó rendkívül 
jól jelzi a küzdelmes munkát, amely végbement a mindenkori orosz uralkodó ve
zetésével.

A kezdetben kijevi, moszkvai, majd pétervári központtal megalakult állam 

21

álló Kijevi Rusz is legalább huszonkét népet foglalt magába.22 A 17. századra 

vezetés azonban nem vezetett egyfajta orosz nacionalizmushoz, sokkal inkább 
számított a közös hit, a pravoszláv egyházhoz való tartozás.23

cár egyeduralkodóként teljes hatalommal rendelkezett országa és népe(i) felett. 
A központi hatalom meggyengülésére általában csak az éppen regnáló uralkodó 
halála környékén volt példa, de amint sikerült az utód megkoronázása, az egész 
állam ismét egységesen sorakozott fel akár még a zsarnok cár mögött is. Ezzel 

vagy I. Péter rendkívüli reformjainak sikeres véghezvitele.

között a Jaroszlavli, Rosztovi, Novgorodi, Tveri és Pszkovi Fejedelemségeket, majd 
a Kazányi és Asztrahányi Kánságot. Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története. 

20 Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország történe

21 I. Péter cár felvéve az imperátor címet valóban császár, azaz birodalmi uralkodó lett, 

22

23
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ország is beletartozott) örömmel fogadták volna. A hadakozásból azonban így sem 
 

27 A hadi események a 
Rzeczpospolitán és Oroszországon kívül még érintették a kozákokat, törököket, 
tatárokat, dánokat és a svédeket.

A kardiszi béke éve

ciaország mintegy két évszázados hegemóniája az európai politikában. A 72 évig 

államának uralkodója „a legtisztább monarchia megtestesülése, az abszolutizmus 

és szellemi ízlés diktátora, annak a katolikus népnek a »legkeresztényibb kirá

szemmel néztek rá, s nem alaptalanul. Norman Davies szerint noha ilyen elvárá
 Fran

ciaország felemelkedése hatással volt Svédországra is, hiszen vallási szempontból 

 Heller, 2000. 222.
27

alkalmaz, éppen ezért mi ezeket elhagyjuk, és inkább a pontos dátumokkal igyekszünk 
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Svédország a hadszíntéren csak igen ritkán találkozott Habsburg sereggel, de 
a külpolitikai törekvések szempontjából indokolt a két egymással szemben álló 

ták érdekeiket érvényesíteni a térségben, de minden ilyen alkalommal egymással 

pospolita felosztásánál, csak annyi különbséggel, hogy az addigra nagyhatalmi 

29

mint néhány fanatikus vágyálmának, de azt érdemes hozzátenni, hogy a korszak
30

Nagy Péter állama került fölénybe, és a svéd monarchia nemcsak hogy visszaszo
rult, hanem el is vesztette korábbi Európára gyakorolt hatását. Olyan fordulópont 
volt ez, amely végérvényesen a svéd mentalitás változását is meghozta, hiszen a 

31 

30

31
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onórának a kormánya végezte a diplomáciai lépéseket.32

hónapon belül sort kellett keríteni.33

 Ez a csere 

léptek.
 megye északi részén talál

 

kára.

32

33
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37 17 pontban foglalta össze. 

Külön rendelkeztek az orosz cár, illetve a svéd király által viselt vagy mások

át egészen a helytartókig. De ez nemcsak a cím viselését engedte meg, hanem a 
tisztségükben való megtartásukat is. Hogy pontosan mely területek hova tartoztak 

Oroszország köteles volt átengedni Svédországnak az összes hódítását a Bal
 alapján határozták meg. Átadta 

maa és Tartumaa megyék észt határáig, keleten Szirenszk városig. Mindezeket 

Kivétel volt Marienburg -

-

37

le. Munkásságát több nemzetközi díjjal is elismerték. 

 A tó mai neve észtül:  olvasha
tó. A folyó észt neve , oroszul pedig 
határt.
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gedték halogatni.

le kellett mondania.

tálni az orosz alattvalók szabad elvonulását Oroszországba, vagyonukkal, fegyve

A felek kötelezték magukat, hogy a határszéli területeken nem vállalkoznak 
semmilyen ellenséges cselekményre egymás ellen, sem más idegen népek ellen. 

Kisoroszország és Lappföld területére, míg Oroszország szintén távol marad se

hogy ezeken a területeken bomlasztó tevékenységeket sem végez.

számára már korábban látogatási jogot biztosítottak Moszkva, Novgorod, Pszkov, 
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is engedélyezték. Stockholmban, Rigában, Revalban (ma:
szintén biztosították a kereskedelmi jogot.

ködést és garanciát vállaltak a közlekedésben és az élelmiszer biztosításában a 
másik ország diplomatái számára saját területeiken, kölcsönösen.

A gazdasági ügyekben megváltoztatták a középkori tengerparti jogot, és segít

Oroszországba való utazását Svédországból, illetve a svéd területeken keresztül 
más országokból.

difoglyokat, leszámítva azokat, akik felvették a pravoszláv hitet Oroszországban, 

nélkül az uralkodó hatalom volt köteles megbüntetni.
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voltak kötelesek fellépni. Ezt a célt szolgálta a szubszidiaritás  elvének az alkal
mazása a határmenti gazdasági és adminisztrációs kérdések rendezésében. Ezzel 

befejezi az uralkodását – mégpedig az utódok által. Ez a biztosíték remek eszköz 

További védelmi lépés volt még a másolat készítésének kérdése. Abban az 
esetben, ha a két eredeti példány egyike elveszett volna, akkor annak pótlására 

megegyeznek a kardiszi békével, vagy nem mondanak neki ellent.

belépésére csak abban az esetben kerül sor, ha nem sikerül megoldani a kérdést alacso
nyabb szinten.
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Kardisz után

svéd kézben maradt, és az sem elhanyagolható, hogy a protestáns oldal egy hama

 Mindez azonban már egy jól ismert fejezete a történet
írásnak.

megkapta a Porosz Hercegséget, ezzel elindítva az egy évszázados küzdelmet a két 
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