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1772. április 28-án Koppenhá-
gában kivégezték Johann 
Friedrich Struensee (1737–
1772) német orvost. Először 
levágták jobb kezét, majd lefe-
jezték, végül testét felnégyelték 
és tagjait kerékbe törték. Az 
ítélet és annak végrehajtása is 
példátlanul súlyos volt: az 1683. 
évi, Danske Lov című törvény-
könyv VI. könyvének 4. fejezete 
szerint ez volt a felségsértést 
elkövetők szigorú büntetése.1 
Aki nem látta a Mads Mikkelsen 
főszereplésével készült Egy 
veszedelmes viszony (En 
kongelig affære, 2012) című 
filmet, talán csodálkozhat, ho-
gyan keveredhetett egy orvos 
ilyen súlyos bűnügybe.  
  
Struensee-t 1768 nyarán, egy 
külföldi királyi körutazáson 
ismertette meg a mentálisan 
labilis VII. Keresztéllyel (ur. 1766–
1808) a dán kormányzat egyik 
akkori vezetője. A fiatal uralkodó 
és a vele igen nagy empátiával 
viseltető doktor között hamar 
bizalmi kapcsolat alakult ki, sőt 
Struensee-nek Karolina Matild 
királyné bizalmát is sikerült meg-
szereznie, miután a kétéves Fri-
gyes trónörökös herceget kigyó-
gyította az akkor még halálosnak 
számító himlőből. Barátságuk 
olyan szorossá vált, hogy hama-
rosan a királyné szeretője lett, a 
bizalmi viszonyt pedig arra 
használta, hogy a felvilágosodás 

eszméit juttassa érvényre a dán 
belpolitikában.  
  
Dániában az 1665. évi Konge-
lov („királytörvény”) értelmé-
ben abszolút hatalommal 
rendelkező királyok különböző 
okok (érdektelenség, betegség, 
alkoholizmus) miatt a tényleges 
hatalomgyakorlást a 18. század 
közepétől minisztereiknek 
engedték át (embedsmands-
vælde, hivatalnokuralom). Ennek 
köszönhetően a dán abszolút 
monarchia Struensee feltűnése-
kor már a felvilágosult abszolu-
tizmus jegyeit mutatta.2 
  
A doktor tehát egy már meg-
kezdett politikát vitt tovább, 
azonban ezt igen radikálisan 
tette. A korábbi vezető hivatal-
nokokat eltávolíttatta a hatalom-
ból. VII. Keresztély 1770. decem-
ber 18-án kiadott utasítása sze-
rint valamennyi ügyet Struensee-
n keresztül kellett a király elé ter-
jeszteni. December 27-én az 
uralkodó Struensee javaslatára 
feloszlatta a Titkos Tanácsot, 
1771. július 14-én pedig titkos 
kabinetminiszterré nevezte ki az 
orvost, teljes körű felhatalmazást 
adva arra, hogy helyette kor-
mányozzon. 
  
Struensee egymás után adta ki 
a rendeleteket, melyeket 
eleinte még a királlyal íratott alá, 
teljhatalmú miniszterként viszont 
már erre a formaságra (a Konge-

lov kötelező előírására) sem 
ügyelt. Már 1770. szeptember 4-
én eltöröltette a királlyal a cen-
zúrát, amiért még maga Voltaire 
is nagyrabecsülését fejezte ki VII. 
Keresztély felé. Csakhogy a 
hatalomból kiszorult korábbi elit 
a teljes sajtószabadságot arra 
használta ki, hogy Struensee 
ellen szítsa a koppenhágai lakos-
ságot: röpiratokkal, falragaszok-
kal élcelődtek azon, hogy milyen 
közeli kapcsolatban van a király-
néval, és az 1771. július 7-én 
született Lujza Auguszta királyi 
hercegnő mennyire hasonlít rá. 
Emiatt Struensee 1771. október 
9-én elrendelte, hogy minden 
nyomtatványon fel kell tüntetni a 
szerző és a kiadó nevét.  
  
Másik leghíresebb rendelete, 
amely 1771. február 20-án 
kelt, a földesúr-jobbágy vi-
szonyt szabályozta. Ebben évi 
144 napban maximálta a robot 
mértékét (ami korábban a 250 
napot is elérhette). Kereskede-
lem- és iparügyekben is az általa 
feudálisnak tekintett viszonyok 
felszámolására törekedett. 
Kimondta a gabonakereske-
delem és az iparűzés szabad-
ságát, eltörölte a monopóliu-
mokat, csökkentette az import- 
és exportvámokat. Bezáratta a 
veszteséges királyi manufaktú-
rákat, megnyirbálta az udvar 
luxuskiadásait.  
  
A jogegyenlőség biztosítása 
érdekében eltörölte a nemesi 
címekkel és hivatali rangokkal 
járó privilégiumokat. Megszün-
tette a középkori eredetű 
különbíróságokat, így Koppen-
hága tradicionális bírói autonó-
miáját is. Montesquieu 1748-ban 
kiadott, A törvények szelleméről 
című híres művét követve ki-
mondta az immár egységes, köz-
pontosított bírósági szervezet 
közigazgatástól való független-
ségét. Deklarálta a lelkiismereti 
és vallásszabadságot, e körben a 
nem evangélikus vallásúak 
hivatalviselési jogát is.  
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A szegényekről és a betegek-
ről való gondoskodás sem 
kerülte el figyelmét. Elrendelte, 
hogy a rászorulók az állami ga-
bonaraktárakból ingyen gabonát 
kaphassanak. Megnyitotta előt-
tük a koppenhágai kórházakat, 
rájuk is kiterjesztette a himlő 
elleni kötelező védőoltást. A 
talált gyermekek nevelésére 
menhelyeket létesített. Elrendel-
te az utcák rendszeres takarítá-
sát. A megnövekedett közkiadá-
sokat a gazdagok egyes vagyon-
tárgyaira kivetett luxusadókból 
fedezte.  
  
Büntetőjogi reformjait általá-
nosságban a büntetések eny-
hítése, humánusabb büntetési 
rendszer bevezetése, a börtön- 
és dologházi körülmények javí-
tása jellemezte. Elrendelte, hogy 
lopásért a továbbiakban senkit 
ne lehessen halálra ítélni. 1771 
novemberében betiltotta a 
kínvallatást és kimondta, hogy 
minden olyan beismerő vallo-
más érvénytelen, amelyet tortú-
rával csikartak ki. Megszüntette a 
boszorkánypereket, elrendelte a 
bírósági tárgyalások nyilvánoss-
ágát, a magán- és üzlethelyi-
ségekben tartott házkutatásokat 
bírói engedélyhez kötötte.  
  
Az élet egyéb területein is 
szabadelvű intézkedéseket 
hozott. Engedélyezte a szeren-
csejátékokat és – orvosi felügye-
let mellett – a nyilvánosházak 
működését is. Eltörölt minden 
megkülönböztetést a házasság-
ban és házasságon kívül született 
gyermekek között, úgy családi 
jogállás, mint öröklés tekinteté-
ben. (Az udvari ellenzék szerint 
ezt az intézkedését az motiválta, 
hogy neki is volt egy törvény-
telen gyermeke, Lujza Auguszta 
királyi hercegnő…) 
  
A leginkább II. Józsefre emlé-
keztető, a tradíciókat figyel-
men kívül hagyó aufklärista 
reformjaival ugyanakkor a társa-
dalom szinte minden rétegét 
sikerült maga ellen fordítania. 

Ősellenségei, az udvari arisztok-
rácia tagjai után előbb a vidéki 
nemesség, majd a kereskedelmi 
privilégiumait elvesztő városi 
nagypolgárság szimpátiáját is 
elveszítette, míg az alsóbb 
társadalmi rétegek soraiban 
szabados életvitele tette népsze-
rűtlenné. Ahogy Marczali Henrik 
írja: „a jó koppenhágaiak nagy 
megbotránkozással nézték, mint 
lovagol ki a királynő postásruhá-
jában egyedül a miniszterrel, kit 
szeretőjének tartottak”.3 
  
Az udvari ellenzék VII. Keresz-
tély mostohaanyja, Julianna 
Mária vezetésével összeeskü-
vést szőtt a doktor ellen. Az 
özvegy anyakirályné segítségé-
vel sikerült rávenniük a királyt, 
hogy 1772. január 17-ére virra-
dóra, egy udvari álarcosbált 
követően elrendelje letartózta-
tását. Inkvizíciós bizottság elé 
állították, amely felségsértésben 
és hivatali hatalommal való 
visszaélésben találta bűnösnek, a 
Kongelov királyi hatalom kizáró-
lagosságára vonatkozó rendelke-
zéseire hivatkozva. A rögtönzött 
büntetőbíróság 1772. április 25-
én hozta meg a bevezetőben 
említett minősített halálos 
ítéletet. 
  
A kivégzés után mélyreható 
változások következtek be a 
dán belpolitikában. A kormány-
zat irányítását egy Ove Guldberg 
(1731–1808) nevű tanár, Julianna 
Mária bizalmasa vette át. Az új 
kabinet Struensee valamennyi 
intézkedését visszavonatta a 
királlyal, aki helyett gyámként az 
özvegy királyné uralkodott. Eltör-
ölték a robot korlátozását, vissza-
állították a gazdasági privilégi-
umokat és monopóliumokat, 
ismét bevezették a cenzúrát. Egy 
1776 januárjában kiadott rende-
lettel megtiltották, hogy a „dán 
alattvalókon” kívül más közhiva-
talt lásson el az országban – s 
mindeközben a dán Guldberg 
hasonló pozícióba került az ál-
lamapparátusban, mint koráb-
ban a német Struensee. 

Csakhogy Guldberg reform-
ellenes dühe sem ismerte a 
mértékletességet, ami meg is 
hozta eredményét. 1784. április 
14-én a 16. életévét épp betöl-
tött Frigyes koronaherceg várat-
lanul megjelent a titkos állam-
tanács ülésén, és apjával ott 
helyben aláíratott egy rendel-
etet, melynek segítségével 
átvette a hatalmat és a továb-
biakban régensként kormányoz-
ta az országot egészen VII. 
Keresztély 1808-ban bekövetke-
zett haláláig, néhány felvilágosult 
szellemiségű, Guldberggel 
elégedetlen főnemes hivatalnok 
segítségével. 
  
Az 1784. április 14-én kelt ki-
rályi rendelet azon szabálya, 
amely szerint az uralkodó 
intézkedései innentől csak a 
koronaherceg ellenjegyzésével 
érvényesek, ugyanúgy alkot-
mánysértő volt, mint Struensee 
korábbi hasonló felhatalmazása, 
de mivel ő volt a dán–norvég 
trón örököse, vele már senki sem 
mert szembeszegülni. Frigyes 
eltörölte a jobbágyságot, meg-
szüntette a kereskedelmi mono-
póliumokat, bírósági hatáskörbe 
utalta a sajtó feletti ellenőrzést, 
betiltotta a rabszolgakereske-
delmet. 1803-ban szegényügyi 
törvényt adott ki, amely közfela-
datként írta elő a szegények 
élelemmel, ruhával történő ellá-
tását, a fűtött helyen történő el-
helyezésükről való gondoskod-
ást, betegség esetén egészség-
ügyi ellátásuk megszervezését.  
  
Ahogy Per Olov Enquist írja Az 
udvari orvos látogatása című 
regényében, amelyből az 
említett Mads Mikkelsen-film 
készült: „a fej lehullt, de a gon-
dolatok élnek”.4 Struensee kivég-
zése után közel két évtizednek 
kellett eltelnie, míg az általa kép-
viselt modern eszmék végérvé-
nyesen érvényre juthattak. Miért 
bukott meg 1772 januárjában az 
újító? Poór Jánost idézve azért, 
mert „II. Józsefhez és II. Lipóthoz 
hasonló, a társadalom hagyo-

mányos értékeit és rendjét felfor-
gató tevékenységét egy Toszká-
nánál konzervatívabb, a Habs-
burg-birodalomhoz hasonlóan 
nemesi meghatározottságú 
társadalomban folytatta”.5 
   
Hivatkozások: 
  
1 Tamm, Ditlev: The Danish 
Code. An Early European Law in 
an International Context. In: 
Tamm, Ditlef: The History of 
Danish Law. Selected Articles 
and Bibliography. DJØF 
Publishing, København, 2011, 
69–83., 80. p. 
2 A témáról bővebben: Képes 
György: Felvilágosult 
abszolutizmus Dániában. In: 
Tevesz László (szerk.): 
Államhatalom és társadalmi 
autonómia viszonya a nyugati 
keresztény civilizációban. ELTE 
Eötvös Kiadó, Budapest, 2015, 
39–58. pp. 
3 Marczali Henrik: A forradalom 
és Napóleon kora. Nagy képes 
világtörténet, X. kötet. Franklin 
Társulat – Révai Testvérek, 
Budapest, é. n. (1905 k.), 307. p. 
4 Enquist, Per Olov: Az udvari 
orvos látogatása. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 2001, 
420. p. 
5 Poór János: Az állam első 
szolgái. Progresszió Kiadó, 
Budapest, 1989, 46. p. 

Képek elérhetősége:  

1. oldal: Dr. Struensee 
(szerepében: Mads Mikkelsen) 
kivégzése az Egy veszedelmes 
viszony című filmből. 
https://www.imdb.com/title/
tt1276419/mediaviewer/
rm3230030592/  
(Letöltés ideje: 2022. 06. 01.) 

A blog az MTA–ELTE Jogtörténeti 
Kutatócsoport (ELKH) kiadványa.  

Kiadás helye: Budapest 

Felelős kiadó: Mezey Barna 

Szerkesztők: Beke-Martos Judit és       

Képessy Imre 

Kapcsolat: jog.tortenet@icloud.com   

A cikkekben feltüntetett állítások a szerző saját véleményét képezik. 

A blogon megjelent művek utánközlése csak a szerző és a szerkesztőbizottság 
engedélyével lehetséges. Ennek megszegése jogi felelősségrevonást 
eredményez.  

Erre, a blogon megjelent írásra a következőképp lehet hivatkozni:  

Képes György: Dr. Struensee kivégzése 1772-ben: a középkor diadala a dániai 
felvilágosodás fölött?  In: JOG.történet. Az MTA–ELTE Jogtörténeti 
Kutatócsoport (ELKH) blogja. 2022. június 27. mtajogtortenet.elte.hu/blog/
kepes-gyorgy-dr-struensee

https://www.imdb.com/title/tt1276419/mediaviewer/rm3230030592/
https://www.imdb.com/title/tt1276419/mediaviewer/rm3230030592/
https://www.imdb.com/title/tt1276419/mediaviewer/rm3230030592/
mailto:jog.tortenet@icloud.com
http://mtajogtortenet.elte.hu/blog/kepes-gyorgy-dr-struensee
http://mtajogtortenet.elte.hu/blog/kepes-gyorgy-dr-struensee

