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HATALOM KÉRDÉSE

A harmincéves háború az európai és a német történelemben egyaránt jelentős 
fordulópontnak tekinthető. Kielégítő elemzésével azonban máig adós a történet- 
írás.1 Legújabban Johannes Burckhardtúj értelmezésben a harmincéves háborút 
„államokat teremtő és formáló háborúnak” nevezte, mely „egymás melletti 
szuverén államok sorát hozta létre”.2 E külpolitikai szempontból szemlélve, a 
háborúban résztvevő országok eltérő szerepet játszottak a vesztfáliai béke 
megkötésében. A győztesek mellett ott voltak a vesztesek is. Igen nagy feltűnést 
keltett Svédország felemelkedése az európai nagyhatalmak sorába; Dánia 
ugyancsak megtartotta vezető szerepét északon; a mecklenburgi hercegség 
azonban kénytelen volt tudomásul venni területe és népessége egy részének 
elvesztését, így a kevésbé jelentős államok közé süllyedt, s hamarosan a szom
szédos nagyhatalmak játékszerévé vált. Vajon mindez csak Fortuna szeszélyén 
múlott, vagy esetleg mélyebb, strukturális okai is voltak annak, hogy egy-egy 
ország milyen eredménnyel került ki a nagy háborúból?

A belső viszonyok ismerete nélkül e kérdésre nem lehet választ adni, ugyanis 
a belső feltételek jelentősen meghatározták a külső hatalmi törekvéseket és azok 
megvalósíthatóságát. Európában már a 16. század elején elindult és a 17. század 
folyamán számottevően kiszélesedett az a folyamat, melynek során az államok 
egyfajta belső strukturális változáson mentek keresztül.

Az első modern államok kialakulásának témája már régóta a vitázók érve
lésének kereszttüzébe került.3 A modernizációs felfogásokkal kapcsolatosan4 1) 
az államhatalom, 2) a jog és az igazságszolgáltatás, 3) a kultúra és 4) a gazdaság 
kérdésében kísérlik meg nyomon követni az állam és a társadalom változásait. 
A változásokat elsősorban az uralkodók, fejedelmek hatalmi törekvései moti
válták, a dinasztiák erősödése azonban egyúttal az államok hatalmát és súlyát is 
növelte. A hatékony állam viszont szükségessé tette az állandó, folyamatos és 
szabályozott kormányzati munkát, a korábbinál jobban működő helyi közigaz
gatást, az egyes tartományok és azok népességének fokozottabb állami ellenőr
zését. A megbízható, stabil joggyakorlat és jogrendszer biztosíthatta a tartós
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belső nyugalmat, mivel a konfliktusok és vitás ügyek úgy bírósági úton rende
ződhettek. A modern államhoz tehát minél több intézmény, valamint egységes, 
kodifikált jogrendszer és világos joggyakorlat tartozott. A politikai hatalom 
megosztása jól körülhatárolható alkotmányos intézményekben állandósult, el
sősorban a korai parlamentekben, birodalmi- vagy tartományi gyűléseken. Ezek 
közvetítettek az uralkodó és az alattvalók érdekei között, segítettek megoldani 
a válságos helyzeteket, az adómegszavazás jogával pedig jelentősen befolyásol
ták az államvezetést, a kormányzatot.

A kultúra legfontosabb hordozója a korai újkorban is az egyház volt. A lelki 
gondozás mellett jelentős oktatási és szociális (szegény- és beteggondozási stb.) 
feladatokat is ellátott. Az állam részéről azonban egyre erőteljesebben jelentke
zett ekkor az a törekvés, hogy az egyházat a hatalom közvetlen szolgálatába 
állítsa, s ennek révén szorosabban ellenőrizze alattvalóit. Az oktatási rendszer 
kiszélesedése a helyi egyetemek látványos növekedésével tetőződött. Az egye
temek fő feladata a korai újkorban felkészült szakemberek képzése lett elsősor
ban az állam számára, állami feladatok ellátására.

A kora újkori állam növekvő tevékenységi köréhez, aktivitásához szélesebb 
körű pénzügyi forrásokat igényelt. Ezek előteremtésére a gazdasági kormány
zatok mind erőteljesebben támogatták és ösztönözték a nem agrárjellegű (ipari, 
kereskedelmi, bányászati) gazdasági tevékenységeket és az ország gazdasági 
egységének megteremtését.

A következőkben vázlatosan megkíséreljük összehasonlítani Dánia és Svéd
ország, valamint Meklenburg strukturális különbségeit, különös tekintettel az 
állami modernizáció -  fentebb már említett -  négy főbb területére.

Dánia

Dánia -  1523-ig Svédországgal, 1815-ig Norvégiával unióban -  sikeres korai 
modern államként jellemezhető. Kiegyensúlyozott, stabil dinasztikus viszo
nyokkal rendelkezett.5 1448 óta az Oldenburg-ház ült a trónon. Némi nyugta
lanság, belső zavar mutatkozott ugyan a 16. század elején, amikor a zsarnoknak 
tartott II. Keresztély királyt 1523-ban elűzték és nagybátyját, I. Frigyest (1523- 
1533) ültették helyére. Fia, III. Keresztély (1534-1559) királlyá választását 
követően az V. Albert mecklenburgi herceg elleni s mindkét fél számára igen 
nagy veszteségeket okozó ún. „grófok háborújá”-ban sikeresen gyarapította 
Dánia területét. Utódai, akik felváltva viselték a Frigyes és a Keresztély nevet, 
sikereikben túltettek rajta. IV. Keresztély uralkodása (1588-1648) volt például 
az egyik csúcspont, amikor Dánia az európai nagyhatalmak sorába emelkedett.6

A központi közigazgatás és kormányzás már a késő középkortól a nemesség 
egyetértésével az uralkodó által kinevezett három fő tisztségviselő kezében 
összpontosult, ezek az udvarmester, a marsall és a kancellár.7 Az udvarmester 
gyakorlatilag a király helyettese volt és elsősorban a pénzügyekért, az udvar, a
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hadsereg és a flotta ellátásáért, a kiadások pénzügyi fedezetéért felelt. A kan
cellár vezette az adminisztrációt és intézte a folyó kormányzati ügyeket. A 
marsall szólította fegyverbe a nemességet, rendelte el a hadbahívást és vezette 
a hadsereget. Helyébe 1576-ban az immár jelentőssé vált flotta parancsnoka, az 
admirális lépett. Ezek a legfőbb dán hivatalok európai minta alapján fejlődtek 
ki. Maga a kancellária megosztott volt. A kancellár irányította ún. dán kancel
lária intézte Dánia és Norvégia belső kormányzatát és a Svédországgal kapcso
latos külpolitikai ügyeket, levelezéseket, azaz mai fogalmaink szerint egy olyan 
„belügyminisztérium” volt, amelynek volt egy svéd ügyekkel foglalkozó külpo
litikai részlege. Mellette állt az ún. német kancellária, mely a németországi 
birtokok (Schleswig és Holstein hercegségek, 1667-től pedig Oldenburg és 
Delmenhorst grófságok) igazgatását végezte, valamint a német- és latin nyelvű 
diplomáciai, külpolitikai ügyekért is felelt. Mai értelmezésünk szerint olyan 
„külügyminisztérium” volt, amely az uralkodó német tartományainak kormány
zásáért is felelt, tehát volt egy belpolitikai részlege is. Élén a német kancellár 
állt, akinek kinevezése egyedül a király hatáskörébe tartozott.

A pénzügyek központi irányítására a 16. század közepén létrehozták a 
pénzügyi kamarát (egyfajta „pénzügyminisztériumot”), melyet egy vagy két -  
általában nemesi származású -  kamaramester vezetett. Feladatuk kettős volt. 
Mint legfőbb pénzügyi-kincstári tisztviselők összegyűjtötték a helyi pénzügyi
gazgatási körzetekből befolyó jövedelmeket, gondoskodtak az udvar s a köz
ponti kormányzat működésének, kiadásainak fedezéséről és 1546-tól rendszeres 
évi elszámolást vezettek. Másrészt ellenőrizték a helyi pénzügyi hivatalnokok 
munkáját és elszámolásait. A pénzügyi kamarától függetlenül volt egy másik 
központi kincstár is, a királyi kamara. Ez utóbbi tulajdonképpen az uralkodó 
magánkincstárát jelentette. Ide folyt be minden királyi felségjogon szedett 
jövedelem, köztük oly jelentős tételek is, mint például a Sund-szoros vámbevé
telei.8 A német kancelláriával és a királyi kamarával a dán uralkodók két olyan 
központi hivatali rendszert is a kezükben tartottak, melyek jelentős eszközei 
lettek a korai abszolutisztikus hatalomgyakorlásnak, és alkalmasak voltak arra 
is, hogy a nemesség jelentős befolyását a kül- és pénzügypolitikában egyaránt 
háttérbe szorítsák.

Az uralkodónak a 16. század elején még viszonylag kevés befolyása volt a 
helyi közigazgatásra. A helyi-regionális közigazgatási egységek, a len-ek9 több
nyire a nemesek kezén voltak, akik ezeket elsősorban a maguk hasznára fordí
tották. A nemességet csak háború esetén teljesítendő katonai szolgálat terhelte. 
Az udvar ellátására szolgáló ún. táblabirtokok (fadeburslen) közül a késő 
középkor végére már csak kevés maradt a király közvetlen ellenőrzése alatt. A 
reformáció azonban ebben is jelentős változást hozott: egyrészt az egyházi 
birtokok szekularizációja révén tetemesen megnövekedett a koronabirtokok 
aránya, másrészt az 1545-ben elkezdett közigazgatási reformok a központi 
hatalmat és annak bevételeit, pénzügyi forrásait egyaránt megerősítették.10 
Olyan összeírást végeztek, mely minden tisztséget és hivatalt, továbbá ezek
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feladatait, hatáskörét és költségvetését országos jegyzékbe foglalta. Ennek 
következtében fokozatosan átalakult a hivatalrendszer: a fizetett tisztségviselők 
évi elszámolási kötelezettséggel tartoztak a pénzügyi kamarának. Emellett azon
ban még továbbra is maradtak megvásárolható hivatalok, melyek bevételei a 
hivatalviselőt illették, elszámolási kötelezettség nélkül. Voltak továbbá ún. 
járadékköteles szolgálati hivatalok is, melyek után a kincstárnak meghatározott 
évi összeget kellett fizetni. Ázelőbb idézett Erslev becslése szerint 1533 és 1559 
között III. Keresztély uralkodása idején a három hivataltípus viszonylatában 
jelentős változás következett be: az elszámolási kötelezettséggel tartozó hivata
lok aránya 28%-ról 77%-ra nőtt, a szolgálati tisztségek 43%-ról 12%-ra, a 
vásárolt hivatalok pedig 29%-ról 11%-ra csökkentek. Ezzel egyidejűleg -  lát
szólag paradox módon -  a tisztségviselők javadalmazására fordított összegek is 
csökkentek, mert a hivatalok összevonása, központosítása miatt a tisztségvise
lők aránya számszerűen is kevesebb lett. Ugyancsak Erslev szerint 1533 és 1574 
között megháromszorozódott a kincstár bevétele, amiben az egyházi javak 
szekularizációjának és a közigazgatási-hivatali reformnak egyaránt nagy szere
pe volt. Az eddig királyi szolgálatban álló nemesség elveszítette helyi hatalmi 
pozícióit és a kormányzat állandó kontrollja alá került: évente beszámolásra 
kötelezték őket hivataluk működéséről, pénzügyeiről stb. A dán közigazgatási 
reform lényegében csökkentette a nemesség jövedelmeit, de növelte kötelezett
ségeit, ám ez elleni tiltakozásuk és elégedetlenségük eredménytelen maradt.11 
A III. Keresztély uralkodása idején átalakított közigazgatási rendszer a hatalom- 
gyakorlás minden szintjén a királyt erősítette. Ez a reform egészen 1660-ig, az 
abszolutizmus bevezetéséig folytatódott.

Az abszolutizmus megteremtette egységes jogrendszer bevezetéséig (1683- 
ig) a dán királyságban különböző tartományi-helyi jogok voltak érvényben 
(például más-más jog alapján élt Jütland, Seeland, Schonen stb.), melyek külön
böző királyi rendeletekkel, megállapodásokkal és szerződésekkel egészültek ki. 
A bíráskodásban a Hardestinge jelentette az alsófokú, a Landestinge pedig a 
felsőbbfokú igazságszolgáltatást. A legfelső fellebbviteli fórum maga az ural
kodó volt, aki már a 15. század végétől az országtanáccsal együtt alkotta a 
legfelső bíróságot.12 Mivel ebben a tanácsban gyakorlatilag csak nemesek 
foglaltak helyet, a joggyakorlatban továbbra is érvényesültek a rendi érdekek, 
de az általános jogbiztonságot ez nem csorbította. A reformáció bevezetéséig 
még a befolyásos egyházi bíráskodás is megmaradt. A 16. századtól a földesúri 
magángazdaságok a században ugrásszerűen növekvő agrárkonjunktúra követ
kezményeként a majorságok kialakulásával a nemesség bírói-jogi hatásköre a 
helyi közigazgatási egységeken kívülre került és leszűkült a birtokra.

A főként főurakból álló országtanács egyúttal a politikai jogok gyakorlásá
ban is részt vett, s így egyfajta vetélytársa volt a királyság különböző társadalmi 
rétegeit -  a parasztságot is -  magába foglaló rendi gyűlésnek, amely a koronához 
tartozó országokat érintő különböző kérdésekről (például királyválasztás, adó
kivetés stb.) meghozta a politikai döntéseket.13 Az abszolutizmus 1660. évi
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bevezetéséig a rendi gyűlésben a nemesség volt a meghatározó. Az országta
nácsnak sikerült elérnie azt, hogy kezébe vette az országgyűlés összehívásának 
jogát, így megakadályozhatta a rendek gyakori üléseit, háttérbe szorította a rendi 
gyűlést, melynek következtében elveszítették politikai jelentőségüket. Jóllehet 
1536-ban, az említett „grófok háborújá”-t követően újra összehívták a rendi 
gyűlést, hogy szentesítsék a reformáció bevezetését, tanácskozása azonban nem 
vált rendszeressé, nem maradt meg törvényhozó- és döntésre jogosult fórumnak. 
Szerepe többnyire csak arra korlátozódott, hogy itt ismertették a király és az 
országtanács döntéseit, illetve ezek elfogadását, jóváhagyását kérték. Némileg 
hasonló volt a helyzet 1570-ben is, amikor az északi háború (1563-1570) utáni 
pénzügyi válság rendezésére új adók megszavazására hívták össze a rendi 
gyűlést. Összességében ázonban a királyság hatalmi rendszerének 16. századi 
konszolidálódása és megszilárdulása miatt a rendi gyűlés szerepe és jelentősége 
lecsökkent, nélkülözhetővé vált. Válságos helyzetekben azonban továbbra is 
szükség volt a rendek támogatását kifejező országgyűlésre. 1627-ben például 
amikor Dánia részvételét a harmincéves háborúban kudarc fenyegette, további 
pénzforrások előteremtésére IV. Keresztély ismét összehívta a rendi gyűlést, de 
a parasztság képviselőit-ekkor már nem hívták meg.

A reformáció elfogadásával 1536-ban Dánia további döntő lépést tett a 
modern állam kialakítására.14 Az alsóbb szinteken, a közösségi önkormányza
tokban, városi autonómiákban, pl. Malmöben már 1529-ben, Koppenhágában 
pedig 1534-ben megtörtént a reformáció bevezetése, a „grófok háborújá”-t 
követően pedig III. Keresztély is elfogadtatta az 1536. évi koppenhágai rendi 
gyűlésen a felülről irányított ún. „fejedelmi reformáció”-t annak minden követ
kezményével együtt. Udvarába hívta Johannes Bugenhagent, az ismert reformá
tort, hogy lutheránus mintára építse ki és szervezze meg Dániában az új egyhá
zat. Rendtartása már 1537-ben elkészült, s még ugyanebben az évben az egyetem 
is újranyitotta kapuit, most már mint lutheránus egyetem, ahol lelkipásztorokat, 
valamint az állam számára lojális és hozzáértő szakembereket képeztek. Egy 
emberöltővel később, II. Frigyes király uralkodása alatt az egyetem további 
jelentős támogatást kapott az államtól: a rászoruló hallgatókat ösztöndíjban 
részesítették. Az egyházi rendtartás előírása szerint minden városban iskolát 
kellett alapítani. A szegénygondozást lutheránus szellemben átalakították.15 Az 
adminisztratív eszközökkel megerősített új egyház közvetlen állami befolyást 
gyakorolt az alattvalókra. A protestáns lelkészek prédikációi nemcsak a lelki 
gondozást szolgálták, hanem a hatalom politikai normáinak és elvárásainak a 
közvetítését is. A dán evangélikus egyház egyfajta „patriarchális royalizmust” 
képviselt, és ennek révén a nemzeti tudat formálódásának korai elemeit villan
totta fel, amelyből majd a 19. századi nemzeti mozgalom nőtt ki. Az evangélikus 
lelkészek papi feladataik mellett állami-közigazgatási feladatokat is elláttak: az 
egyházi anyakönyvek révén számon tartották a népességet, a szószékekről 
kihirdették a törvényeket és rendeleteket, később pedig közreműködtek az 
adókivetésben és annak végrehajtásában is. Aligha túlzó az az állítás, hogy
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fiskális szempontból a reformáció nagy nyereséggel járt: a „grófok háborújá”-t 
követó'en az állam pénzügyeinek rendezése jórészt az egyházi javak -  már 
említett -  szekularizálása révén sikerült. A felülről végrehajtott terhek csökken
tését ígérte a rendeknek.

Gazdaságát tekintve Dánia agrárország volt, Norvégiában pedig a halászat 
és az erdőgazdaság dominált. A 16. századi agrárkonjunktúra, az agrártermékek 
iránti növekvő kereslet, valamint a hajózás fellendüléséhez kapcsolódóan a 
hajógyártáshoz szükséges alapanyagok (fa, kátrány stb.) emelkedő piaci ára, 
széles exportlehetősége révén a dán korona a gabona-, marha- és erdei termékek 
kivitele révén jelentős bevételre tett szert. Nyugat-Európa növekvő élelmiszer
szükséglete természetesen a norvégiai halászat szempontjából is kedvező gaz
dasági feltételeket teremtett. A növekvő exportbevételek elsősorban a jelentő
sebb birtokokkal rendelkezők számára voltak elérhetők: elsősorban az 
uralkodók, másodsorban pedig a nemesség hasznát gyarapították. A kézműipar 
és kereskedelem jóval fejletlenebb volt. E szempontból egyedül Koppenhága 
számított európai összehasonlításban jelentős centrumnak, a dán városok több
sége csak helyi-regionális szerepkörrel és fontossággal bírt. A gazdaság egyfajta 
korai merkantilista jellegű irányítása és támogatása IV. Keresztély uralkodása 
idején kezdődött,16 ami gyakorlatilag három célt követett: a városiasodás előse
gítését, a manufaktúrák és a bányászat fejlesztését, „gyarmatok” szerzését. E 
politika eredményeként számos új várost alapítottak, például 1614-ben, vagy 
1616-ban, amelynek a katonai szempontok mellett a nem agrárjellegű tevékeny
ségek szélesebb körű elterjesztése is célja volt.17 1619-ben egységesítették a 
városi jogokat és megerősítették az állam ellenőrzését és felügyeletét a városok 
felett. A háborús előkészületek jegyében 1699-től IV. Keresztély vaskohókat és 
öntőműhelyeket létesített, de a nyersanyag hiánya miatt mindennek csak kevés 
eredménye volt. Norvégiában azonban 1618 után egyre sikeresebb lett az ás
ványkincsek feltárása, az új bányászati lehetőségek kutatása. Egy gazdag ezüstér 
felfedezése 1624-ben hamarosan Kongsberg bányaváros megalapításához veze
tett, ahol később már vasfeldolgozást is végeztek. 1605-től -  állami kezdemé
nyezésre és támogatással -  Koppenhágában textil manufaktúrákat, sőt 1620-ban 
egy selyemszövő üzemet is alapítottak.18 A távolsági kereskedelem szélesebb 
körű kiterjesztése az újonnan alakult kereskedőtársaságok feladata lett volna. A 
legismertebb az 1616-ban alakult Dán Kelet-Indiai Társaság volt, amely már 
1618-ban sikeres kereskedelmi expedíciót vezetett Indiába és Ceylonba.19 Az 
állami gazdaságtámogatásnak azonban IV. Keresztély -  1611 és 1613 között 
Svédország, 1625 és 1629 között pedig a Habsburgok ellen viselt -  háborúi 
vetettek véget, így az iparban és a kereskedelemben kezdett modernizáció 
megrekedt. Az államhatalom erősítése, a jogrendszer és közigazgatás egysége
sítése, valamint a kulturális-oktatási szférákban azonban Dánia figyelemre 
méltó modernizációs lépéseket tett.
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A 17. században Európa országai és uralkodói hitetlenkedő ámulattal szem
lélték II. Gusztáv Adolf győzedelmes hadjáratait és Svédország nagyhatalommá 
válását a harmincéves háborúban. A kora újkori svéd állam azonban nem túl régi 
gyökerekre vezethető vissza: csak 1523-ban a Kalmári Unió összeomlásával, II. 
Keresztély király detronizálásával és I. (Vasa) Gusztáv királlyá választásával 
jött létre. A kezdeti nehézségek után -  Dániához hasonlóan -  a reformáció 
bevezetésével, sikerült a királyság belső és külső helyzetének megszilárdítása. 
1544-ben a rendi gyűlés a királyválasztás helyett megerősítette az örökletes 
monarchia elvét, ami lehetőséget teremtett volna a dinasztikus stabilitás megte
remtésére, de ez mégsem sikerült. I. Gusztáv a hatalom örökletességét mind
egyik fiára ki akarta terjeszteni, így négy fiának önálló tartományokat és hatalmi 
jogköröket adott, azaz dinasztikus országmegosztást hajtott végre,: végrendele
tében legidősebb fiára, a későbbi XIV. Erikre hagyta a koronát, a többinek pedig 
örökletes hercegségeket juttatott. János fia Álandet és a finnországi tartományo
kat, Magnus és Károly pedig svéd területeket kapott.20 Ez az országmegosztás 
I. Gusztáv eredeti szándékainak és a svéd jogelveknek is ellentmondott, mert 
éppen az egységes svéd állam létrejöttét akadályozta.

I. Gusztáv utóda, XIV. Erik (1560-1568) kockázatos keleti expanziós poli
tikába kezdett, az országon belül pedig minden ellenfelével szemben igen 
keményen lépett fel, még a politikai gyilkosságoktól sem riadt vissza. Az egyre 
jobban erősödő elégedetlenség - s a  király időnként súlyossá forduló elmebaja 
-  miatt 1568-ban a rendi gyűlés megfosztotta XIV. Eriket a tróntól. Az testvé
rére, III. Jánosra (1568-1592) szállt, az ő utóda fia, III. Zsigmond lett, aki a 
Jagelló Katalinnal kötött első házasságából származott. A katolikus nevelésben 
részesült s az ellenreformáció híveként fellépő Zsigmond 1587-től már a lengyel 
koronát is magáénak mondhatta és saját jogara alatt egyesítette a balti területeket 
is magába foglaló lengyel-litván államot és a svéd koronát. Ezzel gyakorlatilag 
háború nélkül sikerült megszereznie a Balti-tenger feletti hatalmat. A svéd rendi 
gyűlés azonban garanciákat kívánt Zsigmondtól, hogy Svédországban nem fog 
rekatolizációs törekvésekkel fellépni, a király viszont érdemben erre nem volt 
hajlandó, ezért 1599-ben az országgyűlés őt is megfosztotta a koronától. I. 
(Vasa) Gusztáv legkisebb fia, IX. Károly (1599-1611) került a svéd trónra. Az 
országmegosztás felszámolásában tehát nagy szerepe volt a szerencsének: III. 
János és IX. Károly hercegségei királlyá választásuk révén visszakerültek a 
koronához, Magnus herceg pedig 1595-ben gyermektelenül hunyt el, így ország
része ugyancsak visszaszállt a királyra. II. Gusztáv Adolf apja, IX. Károly 
halálát követően már egy egységes, Svédországot és Finnországot magába 
foglaló erős monarchia kormányzását vehette át. A birodalom lánya, Krisztina 
királynő (1632-1654) idején hatalma csúcspontjára érkezett.

Amikor I. Gusztáv kézbe vette a kormányzást, még nem volt működőképes, 
hatékony központi közigazgatás. Az ügyeket személyesen a király intézte a
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főnemesekből álló országtanáccsal együtt. A tanácsban számos főtisztségviselő, 
mint például a kancellár, a marsall, a királyi jegyző is helyet foglalt, majd később 
még ezekhez társult az admirális és a kincstármester is. Dániához hasonlóan az 
írásbeli-adminisztratív teendőket a kancellár irányította, az udvar igazgatását a 
királyi jegyző, a katonai ügyeket pedig a marsall. 1530-tól azonban I. Gusztáv 
alapvető reformokat vezetett be a közigazgatásban és a szakfeladatok ellátására 
számos képzett német hivatalnokot hívott országába. Az országtanács átalakult 
kormányzótanáccsá, mely a kancellár elnökletével ülésezett és a folyó közigaz
gatási ügyeket vezette, egyben a legfelső jogi-bírói fórum is volt. A növekvő 
írásbeli ügyintézés miatt felduzzadt a kancellária létszáma, ezért egy titkár 
irányításával létrehozták a német ügyekért és a latin nyelvű külpolitikai teendő
kért felelős „ügyosztályt”, amely azonban nem vált a dániaihoz hasonló külö
nálló kancelláriává. A katonai kérdésekkel és feladatokkal a különleges katonai 
tanács foglalkozott közvetlenül a kancellár irányításával. A pénzügyeket a 
kamaramester vezette a háromtagú kamaratanács által, melynek a régi kamarát 
is alárendelték. Két hivatali részlegéből a kincstár a bevételeket és kiadásokat 
kezelte, a számtartósági kamara pedig a helyi pénzügyigazgatások elszámolásait 
ellenőrizte. Svédországban tehát viszonylag korán igen szigorú fiskális rendszer 
alakult ki.

II. Gusztáv Adolf uralkodása kezdetén további közigazgatási reformokat 
valósítottak meg. 1612-ben elkészült a kacellária tevékenységét szabályozó 
rendelet, 1626-ban pedig ügyeit egyértelműen a kül- és belpolitikai részlegek 
között osztották fel. Később az utóbbiban országos archívum és nyilvántartás is 
alakult. Mindkét részleget a két kancelláriai tanácsossal a kamaramester is 
ugyanígy két kamarai tanácsossal vezette a pénzügyeket, az adminisztrációt. 
Ellenőrizték az elszámolásokat, minden évben költségvetési előirányzatokat 
(riksstat) is készítettek és alaposan átnézték, kritikus szemmel vizsgálták a 
kiadási oldal tételeit. A katonai ügyek újra a marsall kezébe kerültek, a haditen
gerészet, a flotta pedig az admirálishoz. E két tisztség Gusztáv Adolf után idővel 
testületté, hadikollégiummá és admiralitássá alakult.21 Svédországban a német 
tartományi államok mintájára a korabeli Európában igen hatékonynak számító 
közigazgatás jött létre, amely felépítésében, munkamegosztásában a legújabb 
kori miniszteriális rendszer előfutárai, alapjai ismerhetők fel.

A helyi közigazgatás Svédországban -  hasonlóan Dániához -  birtokigazga
tást végző tiszttartóságokra, várhivatalokra és várnagyságokra (gárdslün, slotts- 
län,fögderier) oszlott. A tiszttartóságok és a várhivatalok élén többnyire nemesi 
tisztségviselők álltak, akik az irányításukra bízott területeken egyúttal az állami 
adót is beszedték s továbbították a kincstárba. E hivatalok egyéb bevételeivel 
azonban szabadon rendelkeztek. A várnagyi körzetek élén a korai újkorban 
többnyire már nem nemesi származású hivatalnokok álltak. A várnagyoknak 
minden kiadásukról és bevételükről pontos nyilvántartást kellett vezetni és el 
kellett számolniuk. A korona fiskális érdekei értelemszerűen a vártisztségek 
számának csökkentését szorgalmazták. Mivel I. Gusztáv uralkodásának első
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éveiben a főnemesség támogatására volt utalva, számos vártisztséget kénytelen 
volt nekik adományozni. A reformáció bevezetésével (1527) azonban a korona 
jelentős egyházi birtokokkal gyarapodott. A helyi közigazgatásban pedig a 
nemesség háttérbe szorítását, a hivatalnokrendszer kiépítését, valamint a köz
ponti bevételek növelését célzó alapvető reformokat valósítottak meg. A meg
szüntetett tiszttartóságok és várhivatalok feladatait várnagyok vették át. A 
királyi kézre került egyházi birtokokat is kivétel nélkül várnagyok igazgatták.

A bürokratizáció mind szélesebb körű írásbeliséget, adminisztrációt, szigorú 
és egyre kiterjedtebb ellenőrzést eredményezett. I. Gusztáv már 1524-ben meg
követelte a paraszti földek összeírását, regisztrálását a helyi telekkönyvekben, 
továbbá minden koronát illető pénzbeli és természetben szolgáltatott járadék 
pontos nyilvántartását. A helyi tisztségviselőknek évente Stockholmba kellett 
menniük és ott egységes „űrlapok” alapján jelentést tettek a bevételekről és a 
kiadásokról. A pénzbevételeket azonnal be kellett fizetni a kincstárba, a termé
szetbeni járandóságok azonban helyben maradtak, mivel ezek szállítása nagyon 
sok nehézséggel járt. A kormányzat regionális begyűjtőhelyeket áruraktárakat 
létesített (például Stockholmban, Söderköpingenben, Lödöse vagy Kalmar vá
rosában st.b.), ahová a helyi közigazgatási tisztviselők a gabona, vaj, bőr, faggyú 
stb. járadékokat, sőt még a vasat és a rezet is beszolgáltatták. E termékeket 
fizetett alkalmazottak hozzáértő szakemberek értékesítették a kormányzat uta
sításainak megfelelően.22

Az elmondottakból egyértelműen megállapítható, hogy Svédországban a 
helyi közigazgatás reformja sokkal mélyebb és több mindenre kiterjedőbb volt, 
mint Dániában. A korona jóval nagyobb mértékben tudta igénybe venni az 
anyagi erőforrásokat, az I. Gusztáv utáni dinasztikus zavarok idején is. Tulaj
donképpen ez a pénzügyi háttér tette lehetővé Svédország sikeres expanzióját a 
Baltikumban.

A modernizáció folyamata a jog- és az igazságszolgáltatásban is folytatódott. 
A jogszolgáltatás eredetileg helyi tartományi önkormányzatokban szerveződött. 
Vidéken a Hardestinge-к, a városokban a városi bíróságok jelentették az alsó
fokú igazságszolgáltatási fórumot, a másodfokú bíróságot a tartományi Lands- 
tinge-k alkották.

Ezt követően már csak a királyhoz, mint legfőbb bíróhoz fellebbezhettek. I. 
Gusztáv a kormánytanácsot ruházta fel a legfelső bíróság jogkörével. Utóda, 
XIV. Erik 1560-ban létrehozta az udvari bíróságot (Höga nümnden), melynek 
nem volt állandó székhelye. Vitás ügyekben, különösen politikai tartalmú kon
fliktusokban ez a bíróság mindig a király javára döntött. 1614-ben II. Gusztáv 
Adolf tovább folytatta a bíróságot (Svea hovrütt) hozott létre, mely többségében 
birtokos nemesekből állt, elnöke pedig a királyi jegyző volt. Később ehhez még 
a finn területek jogi ügyeinek intézésére 1623-ban Àbo-ban, a balti tartományok 
számára 1630-ban Dorpatban, 1635-ben pedig Gotlandon újabb udvari bírósá
gok létesültek. Mindegyik döntése ellen személyesen a királyhoz lehetett felleb
bezni, aki viszont kikérte az országtanács állásfoglalását is. A legfelső bíróság
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J.

tehát -  miként Dániában -  itt is az országtanács volt. Összességében Svédor
szágban megszilárdult jogviszonyok uralkodtak, teljes volt a jogbiztonság.23

Az uralkodó, a rendek és az irányító szervek által együttesen hozott politikai 
döntések szinte minden szinten általános gyakorlatnak számítottak. A Hardes- 
és különösképpen a Landestinge-k nemcsak helyi és regionális önigazgatást és 
bíráskodást gyakoroltak, hanem közreműködtek az adók megszavazásában is. 
Legfelső szinten, ha az egész ország számára fontos döntéseket (például király- 
választás, detronizálás, reformáció bevezetése, külpolitikai ügyek, vagy a l ó .  
század végétől az általános adómegszavazás) kellett meghozni az országos rendi 
gyűlést hívták össze. Az I. Gusztávot követő válságosabb időszakban a rendi 
gyűlés viszonylag gyakran összeült, így szerepe jogköre és szervezeti felépítése 
egyaránt megszilárdult. Az egyháziakat, a nemeseket, a városokat és a parasz
tokat (a bányászokkal együtt) képviselő négy kamarára tagolódott. A rendi 
országgyűlés az állami egységet jelentette meg, ezt az érdeket képviselte és 
korlátozta azokat -  a részek önálló államisága irányába mutató -  különleges 
jogokat, amelyeket I. Gusztáv a fiaira a hercegségekre hagyott. A király és a 
királyság tisztelete különösen a nem nemesi rétegek körében volt rendkívül erős, 
s a reformációt követően az új egyház képviselőivel is tovább szélesedett. A 
polgárság és a parasztság számára csak az erős királyi hatalom nyújthatott 
védelmet a nemesi törekvések ellen, az utóbbiaknak a jobbágy sors elkerülésére. 
A királyság intézményei tehát a dinasztia viszonylagos gyengesége ellenére 
sértetlenek maradtak. Az uralkodók előjogaival (vissza)élő főnemesség ellené
ben mindig támaszkodhattak a rendi gyűlésre. Ez annál is inkább fontos volt, 
mert a főnemesség jelentős hatalmi pozíciókkal rendelkezett az országtanácsban 
és a közigazgatásban. 1617-ben elkészült a korai svéd parlament működési 
rendjét és hatáskörét szabályozó rendtartás, mely -  eltekintve az országgyűlés 
abszolutizmus kori szüneteltetésétől -  egészen a 19. századig érvényben ma
radt.24

A rendek egyetértésével bevezetett reformáció (1527) tulajdonképpen in
kább fiskális-pénzügyi okokra, mintsem teológiai-hitbéli motivációkra vezethe
tő vissza. Mert közvetlenül a Lübeckkel vívott háború nagy kiadásai miatt -  
elsősorban az állam pénzügyeinek rendbetételét az egyházi javak szekularizálá- 
sával akarta megoldani. Jóllehet az új egyház feje maga az uralkodó lett, a 
hatalom az új hit, valamint a képzési-oktatási rendszer kiépítése iránt nem sok 
érdeklődést mutatott. A reformáció terjedése és intézményesülése Svédország
ban gyakorlatilag az államhatalomtól függetlenül fejlődött: 1536-ban egységes 
svéd egyházi rendtartást vezettek be, 1539-ben létrehozták az egyházvezetői 
szuperintendens tisztséget, 1540-ben elrendelték az ellenőrző látogatás, a vizi- 
táció kötelezettségét, 1541-ben elkészült az első svéd bibliafordítás, 1571-ben 
új egyházi szabályzat született, 1593-ban pedig ismételten megerősítették az 
ágostai hitvallást.25

I. Gusztáv nagyon is gyakorlatias elképzelésének megfelelően az új egyház 
papjaira jelentős állami, közigazgatási feladatok hárultak, sokkal nagyobb mér
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tékben kötődtek az államhatalomhoz, mint más országokban. Az egyházi anya
könyvekben nemcsak a népesség számszerű nyilvántartását vezették (ami az 
adóztatás szempontjából volt igen fontos), hanem a pontos társadalmi hovatar
tozást, vagyoni állapotot is regisztrálták. A svéd egyháznak az adóbehajtásban, 
valamint a katonatoborzó bizottságokban ugyancsak részt kellett vennie. Mind
kettőben nagy hasznát vették a pontos egyházi nyilvántartásoknak. Svédország
ban különösen érvényes volt az, hogy a reformációt követően nagymértékben 
megnőtt és kiszélesedett az állam befolyása, ellenőrzése alattvalói felett. Az 
állami egyház kiépülésével az új, nem nemesi, királyhű „bürokrácia” is született.

I. Gusztáv az oktatással, képzéssel -  mint említettük -  különösképpen nem 
foglalkozott és nem is támogatta azt. A helyi képzésben részesült tisztségviselőit 
„sörvedelő, iszákos, durva és faragatlan fickóknak” tekintette, akik inkább 
alkalmasak „tuskónak vagy ekeszarvnak”, mint egy birodalom kormányzásá
ra.26 A hazai oktatás és képzés helyett a király többre tartotta a külföldi oktatást, 
az erre vállalkozóknak még ösztöndíjat, pénzügyi támogatást is adott. Stock
holmban létesített ugyan egy számadási-könyvelési ismereteket nyújtó szemi
náriumot, az uppsalai egyetemet azonban hagyta tönkremenni, leromlani. Érde
mi támogatást az egyetem XIV. Erik és III. János idején sem kapott, az 1581. 
évi teológiai viszály pedig formálisan, jogilag is megszüntette az egyetemet. 
Csak 1593-ban alapították újjá. II. Gusztáv Adolf 1612-ben új kiváltságokat 
adományozott az egyetemnek, de csak az 1620-ban bevezetett átfogó képzési
oktatási reform hozott kézzelfogható javulást. A király 1624. évi adománya és 
a következő év privilégiumai már egyértelműen azt a központi törekvést jelez
ték, hogy az uppsalai egyetem elérje a korabeli európai színvonalat.27

A svéd gazdaság szerkezete sokrétűbb és összetettebb volt, mint a dán.28 Már 
a középkortól az ország exporttermékei közé tartozott a réz és a vas. Ez utóbbit 
hosszú ideig félkész állapotban vitték ki, a 16. századtól azonban a vas további 
megmunkálására helyeződött a hangsúly. A rúd vas állapotú kiviteli termék 
előállítása a vízi energiával mozgatott vashámorok szélesebb körű elterjedésé
vel vált lehetségessé. A svéd rúdvas tulajdonképpen már egyfajta acél volt, 
melynek igen magasra szökött az ára a kora újkori Európa piacain. A korona 
érdekei -  érthető módon -  a vastermelés növelését és a feldolgozás javítását 
szorgalmazták. A bevételek gyarapítása szempontjából a vastermelést már I. 
Gusztáv jelentősen támogatta. Az állami áruraktárak és kereskedelmi udvarok 
1539-től rendszeresen exportáltak vasat. Figyelemre méltó volt a salai ezüstbá
nya felfedezése ( 1510) is, ami további fontos bevételt hozott a kincstár számára. 
I. Gusztáv idején a svéd állam számottevő pénzügyi aktívumot könyvelhetett el. 
XIV. Erik erre a pénzügyi háttérre támaszkodva tudta hosszú ideig finanszírozni 
a hétéves északi háborút.29

A vashoz képest a réz sokáig alárendeltebb szerepet játszott a kivitelben, de 
1570 körűitől hirtelen ennek is megnőtt a fontossága. A növekvő európai rézárak 
és ajavuló bányaművelési technika a réztermelés ugrásszerű emelkedését ered
ményezte (elsősorban Falun környékén). A rézkereskedelmet királyi monopóli
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ummá nyilvánították, de ezt a korai újkorban újra és újra meg kellett ismételni 
(1580-1589,1618-1628 és 1636-1638 között). Ennek elsősorban az volt az oka, 
hogy az állami kereskedelmi társaságok szervezeti hiányosságokkal és korláto
zott tőkeforrásokkal küszködtek, így a monopoljognak nem lehetett a gyakor
latban érvényt szerezni.30 Ezért a korona, ha a kereskedelmi monopóliumot nem 
is tudta fenntartani, a rézexport vámbevételeit növelte. Svédország gazdasága a 
gazdag ásványkincsek révén a kora újkorban valójában már nem az agrárszfé
rára alapozódott. A nyersanyagkivitel helyett azonban az állam tudatosan az 
ásványkincsek feldolgozását és félkész- vagy késztermékként történő forgalma
zását pártfogolta. A 17. században Svédország már jelentős fegyvergyártó 
iparral rendelkezett. Katonai sikereinek többek között ez volt a háttere és 
feltétele.

Az ipari és kereskedelmi tevékenyég kiszélesedésével összefüggésben a 17. 
század elejétől a városi jogok egységesítésével és új városok alapításával a svéd 
kormányzat szisztematikus „urbanizációs” politikát folytatott.31 A városalapí
tások a kereskedelmi és ipari tevékenység koncentrálását és a város-vidék 
közötti gazdasági munkamegosztást kívánták előmozdítani. Göteborg kereske
dőváros (1605), vagy Falun bányaváros (1618) alapítása e politika sikerét 
mutatja.32 Az egész országra érvényes egységes városi jog és rendtartás 1619- 
ben született meg -  ugyanabban az évben, mint Dániában - , ha ekkor még nem 
is emelték törvényerőre, viszont a kormányzat várospolitikája számára mégis 
egyfajta irányelvet, vezérfonalat jelentett. A szabályzás megerősítette a város 
és vidék közötti munkamegosztást. Jogállásukat és jellegüket tekintve a svéd 
városok két nagy csoportra oszlottak: a nagy belső városokra, melyek nem 
rendelkeztek kereskedelmi jogosítvánnyal, és a kisebb (leginkább tengerparti), 
export-import engedéllyel rendelkező, nagy áruforgalmat közvetítő távolsági 
kereskedelemmel kisebb városokra. A belső városok termékei tehát csak ez 
utóbbi városokon keresztül juthattak el az európai piacokra. Bevételi lehetősé
geik így korlátozottak maradtak. Egy hierarchikus városrendszeren belül az 
egyes városok rangjának és szerepének kijelölése nemcsak az állam befolyását 
erősítette, hanem az urbanizációt célzó politikát is.

Összességében megállapíthatjuk, hogy Svédországban igen nagy léptékkel 
haladt a korai modern állam megteremtése és kifejlesztése. Jóllehet dinasztikus 
stabilitásról csak I. Gusztáv és II. Gusztáv Adolf korában beszélhetünk, az állam 
súlya és hatalma mégis jelentősen erősödött. A központi és a helyi igazgatás 
magas színvonalúvá, jól szervezetté és hatékonnyá vált. Létrejött az egységes 
jogrendszer. A rendi gyűlés politikai szerepe ugyan megerősödött, de alapjában 
a központi hatalom, a korona szerepét és súlyát erősítette. A reformáció követ
keztében kiszélesedett az állam ellenőrző szerepe és befolyása az alattvalók 
felett. Ez egyúttal anyagi-pénzügyi előnyökkel is járt. Az oktatás-képzésben 
azonban érdemi változást nem eredményezett, sőt -  a régi katolikus iskolák 
felszámolása miatt -  inkább károkat okozott, mert újakat nem hoztak létre. A 
svéd gazdaság a nem agrárjellegű ágazatokban jelentős növekedést ért el. E
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változások együttesen jó strukturális alapot teremtettek a külpolitikai ambíciók
hoz, a hódító-katonai sikerekhez.

Mecklenburg

Míg Európában a korai modern államok adottságaik és lehetőségeik minél 
kedvezőbb kihasználására, ezek erősítésére törekedtek, Mecklenburg kora újko
ri története a sorozatos országmegosztásokkal jellemezhető. Ez abból a dinasz
tikus-öröklési szemléletből következett, hogy az uralkodó leszármazottai közül 
egyetlent sem szabad megrövidíteni vagy az öröklésből kizárni. Az állam 
politikai érdeke ezzel szemben éppen az lett volna, hogy megszűnjön a dinasz
tikus érdekű területi széttagolódás és az elsőszülött fiú örökölje a trónt a 
felosztatlan országgal együtt. Már nagyon régóta tudták azt, hogy hatalmi-poli
tikai szempontból milyen káros egy-egy ország vagy tartomány megosztása. Az 
1356. évi német aranybulla például megtiltotta a választófejedelemségek meg
osztását és rögzítette a primogenitúra elvét. Ez azonban a birodalom többi világi 
fejedelemségére nem volt kötelező érvényű, legfeljebb csak egyfajta mintát 
jelenthetett. Tartós és „életképes” területi egység megteremtése nélkül azonban 
a modern állam létrehozása elképzelhetetlen volt.

II. Magnus herceg idején (1477-1503) Mecklenburgban még biztatónak tűnt 
a központi államhatalom létrehozása és megerősítése.33 Fiai azonban 1520-ban 
családi szerződéssel megosztották az örökséget, ami az ország tartós meggyen
gülésének folyamatát indította el. III. Henrik (1503-1552) Schwerinben uralko
dott, öccse V. Albert (1520-1547) eleinte ugyancsak itt, majd 1534-től Güst- 
rowba helyezte át rezidenciáját. O a dán trón megszerzésére törekedve 
keveredett végül is vereséggel végződő és súlyos anyagi veszteségeket okozó 
háborúba (a már említett ún. „grófok háborújá”-ba) Dániával. Utóda, legidősebb 
fia, I. János Albert (1547-1576) nagybátyja, III. Henrik fiúörökös nélküli halálát 
(1552) követően megörökölte a schwerini országrészt is. A hercegség így ismét 
egy kézben egyesült. János Albert szándékai szerint -  a primogenitúra beveze
tésével -  ennek így is kellett volna maradnia, de öccse, III. Ulrik (1555-1603) 
1555-ben a wismari szerződésben elérte, hogy a hercegséget ismét megosszák. 
Újra két, egymással is rivalizáló önálló országrész jött létre: János Albert a 
Schwerin központú rész felett uralkodott, III. Ulrik pedig Güstrowban. János 
Albert halálát követően kiskorú gyermekei gyámjaként Ulrik szerezte meg a 
schwerini országrészt, de mivel fiú utóda nem volt, a schwerini ág uralma alá 
került Güstrow is. Schwerin trónjára nagykorúsága elérésekor I. János Albert 
fia, V. János került ( 1576-1592), aki igen korán, 34 évesen halt meg. Két kiskorú 
fiút hagyott maga után: I. Adolf Frigyest és II. János Albertet. Amikor felnőttek, 
ismét kitört az örökségi viszály, ami 1621-ben újra Mecklenburg schwerini és 
güstrowi részekre osztásához vezetett. A harmincéves háborút követően a szét
tagolódás tovább folytatódott: az 1701. évi hamburgi szerződésben például
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Mecklenburgot schwerini és strelitzi országrészekre osztották. A dinasztia tehát 
egyfajta középkori szemléletet képviselt, miszerint az örökség családi alapon 
megosztható. Az egységes állam elvét a mecklenburgi fejedelmek egészen a 18. 
századig figyelmen kívül hagyták, s ez az ország és az állam tartós meggyengü
léséhez vezetett, szűkítette külpolitikai mozgásterét, korlátozta a belpolitika 
lehetőségeit. A szomszédos monarchiákkal, Svédországgal vagy Dániával 
összehasonlítva éppen az állami egység hiánya volt az egyik legfőbb különbség, 
a kora újkori Mecklenburgban a trónutódlás mindig is vitatott kérdés maradt.

A korai modern közigazgatás létrehozására tett kísérlet során Mecklenburg- 
ban a Közép-Európában és Skandináviában bevált mintákat igyekeztek követ
ni.34 A késő középkorban a legfelső bíróság hatáskörét az udvari bíróság 
gyakorolta, a legfontosabb közigazgatási hivatal az udvari tanács és a kancellá
ria volt, az állami pénzügyeket pedig a kincstár irányította. A kora újkori fejlődés 
itt is a közigazgatás bizonyos értelemben vett szakszerűsítéséhez és differenci
álódásához vezetett, jóllehet ez korántsem volt olyan mélyreható és széles körű, 
mint Svédországban vagy Dániában. A régi udvari tisztségviselők, az udvarmes
ter, marsall, kancellár, akik az udvartartásért, a katonai ügyekért és az adminisz
trációért feleltek, alkották eredetileg a fejedelem tanácsadó testületének magját. 
E testület a főnemesség bevonásával udvari tanáccsá bővült. Már a 15. század 
végén megjelentek azonban a jogászi képzettségű, tanult -  gyakran éppen a 
rostocki egyetemről kikerülő -  polgári tanácsosok, akik fokozatosan kiszorítot
ták a nemesi tanácsosokat. A polgári tanácsosoknak általában rendszeresen, 
minden nap meg kellett jelenniük az udvarban az ún. „napi” (vagy „lényegi”) 
tanács ülésein. Ez alapjában különbözött a származási alapon összetevődő 
konkrét kötelezettségek és fizetés nélküli nemesi tanácstól. Az „országtanácsos
nak” is nevezett polgári hivatalnokok tulajdonképpen a városok képviselőivé 
váltak a fejedelem környezetében, illetve közvetítettek a herceg és a rendi gyűlés 
között.

A fejedelem mellett az államhatalmat az udvari tanács és a kancellária 
testesítette meg. A politikai és közigazgatási irányítás mellett -  az udvari 
bírósággal párhuzamosan (vagy éppen azzal rivalizálva) -  legfőbb bírói hatás
kört is gyakoroltak. A kincstár szervezete viszont messze elmaradt ezekétől. 
Mecklenburgban a központi hivatalok igen nagy önállóságot élveztek. Ez nem 
utolsósorban az 1520. évi országmegosztással függött össze, amikor mindkét 
hercegnek (III. Henriknek és V. Albertnek) átmenetileg közös kancelláriával 
kellett beérnie, ami növelte kiszélesítette a hivatal mozgásterét, de ez a helyzet 
sokáig nem volt tartható. Schwerinben és Güstrowban hamarosan két új köz- 
igazgatási központ jött létre, melyeket csak III. Ulrik kiskorúsága idején egye
sítettek újra. 1504-ben egész Mecklenburgra érvényes udvari rendtartást vezet
tek be. Ebben meghatározták az udvari tanács feladatait és hatáskörét. 1569-ben 
a schwerini, 1573-ban pedig a güstrowi kancellária feladatkörét szabályozták. 
Ezt követően fokozatosan szétvált az országrészek közigazgatása és igazság
szolgáltatása, párhuzamos (de nem teljesen azonos) intézmények jöttek létre.
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Güstrowban -  a későbbi államtitkárok előfutáraiként -  négy titkár gyakorolta a 
legfelső igazgatási hatalmat: kettő az igazságszolgáltatásért és jogi ügyekért 
felelt, egy a közigazgatással kapcsolatos kérdéseket intézte, a negyedik pedig 
az elszámolásokat és pénzügyeket irányította. 1612-ben Schwerinben két kan
celláriát hoztak létre: a jogi kancellária az igazságszolgáltatás, a kamarai kan
cellária pedig a közigazgatás feladatait látta el.

1628 és 1631 között Mecklenburg Wallenstein zsoldosvezér birtokába került, 
aki a hatékony közigazgatás megteremtésére reformokat vezetett be és létrehoz
ta a titkos tanácsot, mely főleg a kül- és katonapolitikai ügyeket intézte.35 A 
személyes fejedelmi hatalomnak ezt az intézményét a mecklenburgi hercegek a 
harmincéves háború után is megtartották. A legfontosabb -  külügyi, hadügyi, 
pénzügyi -  kérdésekben a fejedelmek személyesen döntöttek, de a döntések 
előkészítésében különböző hivatalnokok (írnokok, titkárok, tanácsosok stb.) is 
részt vettek. Ezt a típusú döntéshozatali mechanizmust 1554-ben vezették be 
Mecklenburgban.36

Az ún. „fejedelmi kamara” nem volt azonos a gyakran ugyancsak kamarának 
nevezett kincstárral, mely a pénzügyekért felelt. A hercegség pénzügyeiért már 
1493-ban a kincstartó intézte. A 16. század elején ezt a feladatot kamarai vagy 
kincstári írnokok látták el, majd 1535-től a kincstármester, aki az egész pénz
ügyigazgatást irányította és 1546-tól javadalmazásban is részesült, de hivatala 
sokáig a kancellária árnyékában maradt. Jóllehet a mecklenburgi pénzügytörté
net kutatása még igen sok kérdéssel adó, az mégis megállapítható, hogy a 
részhercegségek kincstartói hivatalai fontosságukat és hatékonyságukat illetően 
messze elmaradtak a koppenhágai vagy stockholmi mögött.

A helyi igazgatásban is hasonló tendencia érvényesült. A Mecklenburgban 
szintén meglévő várnagyi körzetek, az államigazgatás alsóbb szervei és a 
különböző hivatalok tisztségviselőinek a lehető legnagyobb bevételt kellett 
elérniük.37 A várnagyoknak és a vámhivatalnokoknak hasonló feladatuk volt a 
városokban is. Pénzügyi szükséghelyzetben, pl. háború idején időről-időre 
hiteleket is felvettek. A hitelezők a nyújtott kamatos kölcsönök biztonsága 
fejében időlegesen a helyi igazgatási irányításba is bekerültek. A fejedelmi 
birtokok, a domíniumok és ezáltal az állam jövedelmi bázisai is folyamatosan 
zsugorodtak, mivel ezeket a közvetlen pénzügyi szükségletek fedezésére hasz
nálták fel.

A korai modern államok egyik fő jellegzetessége, az uralkodói hatalom 
kiterjesztése csak akkor volt megvalósítható, ha az uralkodók a domíniumokat 
nem idegenítették el, hanem megtartották, illetve növelték. A már említett II. 
Magnus herceg az adósságok kifizetésével az elzálogosított hivatalok és várna
gyi körzetek visszaszerzésére törekedett. Utódai újabb eladósodása azonban a 
domíniumok elidegenítésére vezetett. A Dániában és különösen Svédországban 
nagyon következetes helyi igazgatási reformoknak a 16. és 17. századi Meck- 
lenburgban még nyoma sem volt. Ellenkezőleg, a számvevő székek 17. század 
eleji adatai Schwerinben és Güstrowban a bevételi forrásoknál az elzálogosított
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vagy bérbeadott hivatalok dominanciáját bizonyítják. A hitelezők mindenekelőtt 
a nemesség köréből kerültek ki, akik a zálogbirtokokból magánföldesúri birto
kokat hoztak létre.38 Ezekből alakultak ki a mecklenburgi lovagi kerületek, 
melyek nemcsak a domíniumok területét szűkítették, hanem az államhatalom 
érvényesülését is korlátozták. A nemesi birtokok lassan állammá fejlődtek az 
államban és ezekre alapozódtak azok a lovagi intézmények, hivatalok, melyek
ből az állami jelenlét gyakorlatilag teljesen eltűnt. A jövedelem növelésére bérbe 
adott vagy átengedett hivatalok azonban nem hozták a kincstár számára remélt 
bevételeket. A még közel sem teljes kutatási eredmények ezt mutatják.

A belső béke, az igazgatási és jogi intézmények, az igazságszolgáltatás 
megteremtése az uralkodó hercegek feladata volt. ők képviselték tartományuk
ban a legfelsőbb jogi fórumot és hatalmat, amelyre azonban a Német-római 
Birodalom meglévő keretei között a császár maga is igényt tartott. Az igazság
szolgáltatásra alakult(ak) 1500 körül a hercegek vezette udvari bíróság(ok) a 
lovagi tartományi tanácsból és képzett jogtudósokból.39 Évenként kétszer tartott 
törvénynapot, váltakozó sorrendben Schwerinben, Wismarban és Büstrowban. 
Tevékenységét 1513 és 1558 között fokozatosan szabályozták, tárgyalásairól 
1558-tól jegyzőkönyvet vezettek, az ítélethozatalnál az élő hagyományos szo
kásjogot, a római jogot és a császári törvényeket vették alapul. A tartományok 
udvari bíróságainak 1568-as reformjával az eljárás rendjét a birodalmi kamarai 
bíróságokéhoz igazították és ezután már évenként négyszer tartottak békéltető 
és törvénykező üléseket, olykor hivatalos ünnepi üléseket is, ahogy pl. 1622-ben 
Sternbergben, 1667-ben Parchimban és 1708-ban Güstrowban. Az udvari bíró
ság maradt a 19. századig Mecklenburg legfelső bírósági fóruma. A bíróságok 
működését azonban korlátozták a hercegek vitái a területi kérdésekről és a 
kancelláriákkal folyó hatásköri viták is. Ezek a körülmények rontották hitelét és 
tekintélyét. I. Adolf Frigyes herceg 1618-ban az udvari bíróságokat elsősorban 
az általuk alkalmazott római jog miatt bírálta: „Ezt a jogot Németország Istentől 
a szigorú igazságszolgáltatás érdekében kapta..., de éppen ezen jog miatt igen 
sok német elveszítette őszinteségét, emberi tisztességét.”40 Megállapítása túl
zott, mivel a római jogon alapuló bíróságok Mecklenburgban is jogbiztonságot 
teremtettek.

Az alattvalók politikai érdekérvényesítési keretét Mecklenburgban is a rendi 
gyűlés alkotta, mely a hercegi hatalom gyengesége következtében különösen 
erőssé és befolyásossá fejlődött. A nemesség, a papság és a városok képviselő
inek első általános rendi gyűlése 1483-ban ült össze, a két jelentős kikötőváros, 
Rostock és Wismar sajátos helyzettel rendelkezett. A városok kivételesen nagy 
hatalma az 1523-as híres uniónak41 köszönhető, amely eredetileg azért tömörí
tetté a városokat, hogy megakadályozzák, vagy amennyire lehetséges, korlátoz
zák a hercegek 1520-ban tervezett ország-felosztását, a tartományokat érintő 
területi változtatásait. A rendi gyűlés is ismételten állást foglalt az állami egység 
lehető legnagyobb kereteinek megtartása mellett, amikor újból felmerült Meck
lenburg Schwerin és Güstrow közötti felosztása. Bár tudomásul vette a javak és
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jövedelmek megosztását, mégis a rendi gyűlés érdeme, hogy a lutheránus egyház 
Rostock egyetemével együtt megőrizte egységét. A hercegek és családjaik 
törekvéseivel szemben ekkor az egység fenntartásához ragaszkodó rendek az 
országos érdeket, a modern állam eszményét képviselték. A vallási kérdésben 
is fontos lépést tett a rendi gyűlés, amikor 1549-ben elutasította az ideiglenes 
állapotot és a vonakodó hercegeket a reformáció elfogadására késztette. Még 
jelentősebb lépés volt a korszerű állam megteremtésében, amikor 1555-ben és 
1572-ben saját kezelésébe vette a hercegek által felhalmozott adósságokat. Ezt 
megelőzőleg ugyanis az állam súlyos pénzügyi válságba került, bankcsőd és 
fizetésképtelenség veszélye fenyegetett.

A mecklenburgi rendek képviselői a 16. és 17. században már kétségtelenül 
korszerű politikai öntudatot mutattak az állami egységet illetően, természetesen 
saját érdekeik figyelembe vételével. A tartományi gyűlésekben a nemesség 
dominált, mivel onnan a reformációt követően kiszorultak a papok. A városok 
sem tudták ezt ellensúlyozni, mert önállósodási törekvéseiket elnyomták, a 
nagyobb városok, Rostock és Wismar érdekei pedig inkább a nemességével 
estek egybe, semmint a kisebb városokéval. A parasztság itt nem volt képviselve 
a rendi gyűlésben. A nemesség a tartományi gyűlési szilárd pozícióit saját 
politikai, társadalmi, gazdasági érdekei érvényesítésére, földesúri hatalma és 
gazdasága kiépítésére használta fel. A tartományok állami egységéért tehát nagy 
árat kellett fizetni.

A rendek láthatóan olyan nemesi köztársaság és politikai intézményeinek 
megteremtésére törekedtek, amely törekvés magában foglalta a nemesség tarto
mányi önállóságának szándékát is. A rendek helyileg lovagi hivatalok és mező
városok szerint tagolódtak, melyeket -  a későbbi országmegosztásoktól függet
lenül -  három kerület, Mecklenburg, Wenden és Stargard fogott össze; ezek a 
régi részhercegségekből nőttek ki. Minden kerületben tartományi marsall vezet
te a lovagságot, a kisebb városokat pedig egy jelentősebb város. Wenden 
számára ez Güstrow, Stargardnak Neubrandenburg, a mecklenburgi kerületnek 
pedig Parchim volt a vezetője. A kerületi beosztáson kívül esett Rostock és 
Wismar, melyek -  utoljára 1648-ban -  svéd városként nem tartoztak a tartomá
nyi rendszerbe, ahogyan a kolostorok sem.

A tartományi rendi gyűléseknek az 1523-as unió óta saját tanácskozási 
fórumuk volt, mely mindig lehetővé tette az aktív politikai érdekérvényesítést. 
A gyűlések helyének kiválasztásában a 16. században Sternberg élvezett előnyt, 
majd 1621 után váltakozva Sternberg és Malchin. A rendi központi igazgatás 
elődjét a rendi gyűlés 1523-tól működő, összesen 12 nemesből, két papból és 
kerületenként 4-4 városi küldöttből összetevődő állandó bizottsága, valamint a 
pénzügyek intézésére létrehozott tartományi pénztár jelentette. Az előbbi fel
adata a rendi jogok érvényesítése és a jogsérelmek orvoslásának elősegítése. 
Jelentős és tartós intézménnyé az 1620-ban Rostockban rendezett ünnepi ülés 
alkalmából alakított szűkebb bizottság vált, mely egyrészt a két tartomány, 
Schwerin és Güstrow vezető személyiségeiből, másrészt kerületenként a neme-
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sek és a városok három-három, valamint Rostock egy képviselőjéből állt. 
Létrejöttek a rendek saját központi hivatalai, jogtanácsosaikkal és hivatalnoka
ival, melyek érvényesítették a rendi jogokat. A tartományi pénztár megalapítá
sával és a hercegek adósságainak kézbevételével kivételes intézménnyel és 
lehetőségekkel rendelkeztek, melynek révén a rendi gyűlés által megszavazott 
adókat is beszedték és azokat meghatározott célokra, adott esetben az adósságok 
kiegyenlítésére fordították. A pénztár később hitelintézménnyé is fejlődött, ahol 
pénzt is el lehetett helyezni, sőt a hercegeknek is nyújtottak jelentős kölcsönöket. 
A mecklenburgi rendek tehát jól működőhelyi, regionális és központi szervezeti 
struktúrát építettek ki, mely a hercegek képviselte államhatalom riválisává vált. 
A hercegek mozgástere -  a dán és a svéd királyokétól eltérőleg -  szűkebb keretek 
közé szorult. E struktúrában azonban továbbra is a nemesség hegemóniája 
érvényesült a városokkal és a parasztsággal szemben is.

A reformáció korai állami modernizációban betöltött jelentős szerepe Meck
lenburg példáján is igazolható. Kezdetben csak szórványosan jelent meg, később 
a nagyobb városokban, 1520-tól Rostockban és Wismarban, majd országszerte 
is elterjedt. Mindkét város tanácsa elfogadta az egyházi szabályzatot és azzal az 
egyházszervezet általánossá szélesült. A hercegek eltérően kezelték a vallási 
kérdést. III. Henrik elfogadta Luther tanait s az általa uralt Schwerinben 1535- 
ben megtette az első vizitációt, két évvel később Parchimban létrehozta az első 
egyházvezetői (szuperintendensi) hivatalt, majd 1540-ben Mecklenburgra is 
kiterjesztette az 1553-as brandenburg-nürnbergi egyházi rendtartást.42 (A rend
tartást 1552-ben Wittenbergben is bemutatták, hogy maga Melanchton is véle
ményezze.) V. Albert viszont megtartotta régi hitét.

Az 1555-ös wismari egyezmény értelmében Mecklenburgban általánossá 
vált a lutheri vallás. Egyházvezetői feladatait egy konzisztórium segítségével a 
fejedelmek látták el. Rendszeressé váltak a vizitációk, melyek során megvizs
gálták a lelkészek képzettségét, alkalmasságát, a kolostorok feloszlatásával 
megteremtették az új egyház működésének anyagi alapjait. Az egyházi elöljá
róság rendtartásának megalkotásával, 1570-ben befejeződött a lutheri egyház 
szervezeti kiépülése. Rostock és Wismar megtarthatta saját korábbi szabályza
tát, Schwerin és Ratzeburg pedig önálló egyházi elöljáróságot kapott. A kolos
torok felszámolásának 1552-ben kezdett folyamata az 1572-es rendelettel zárult; 
az olyan jelentősebbek, mint Dobbertin, Malchow és Ribnitz a nemesi szárma
zású leánygyermekek nevelését kapták feladatul a rendektől, a többit viszont 
egyszerűen megszüntették. Az egyházi javak szekularizációjával létrejött pénz
ügyi nyereség mértékét egyébként a hiányzó kutatások miatt nem tudjuk ponto
sabban megbecsülni, de az alacsonyabb volt a skandináv államokéhoz képest, 
ahol a nemesség gyengébb befolyású volt. Összegezve: Dániához és Svédor
szághoz hasonlóan a lutheri reformáció és egyház Mecklenburgban is a korai 
állami modernizációt erősítette, mivel az állami összetartozás olyan kapocsa- 
ként működött, mely közvetlenebbé tette az alattvalók és az uralkodó hercegek 
közötti kapcsolatot. Ez az államegyház önálló politikai hatalmat azért sem
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birtokolt, mert a papság mint önálló rend eltűnt a tartományi rendi gyűlésekből. 
Ezzel is a nemesség hatalmi túlsúlya erősödött.

Az új vallás és egyház nagy hatással volt -  Mecklenburgban is -  az életmódra 
a mindennapi magatartásra, szokásokra, valamint a nyelvi egységesülésre és 
általában a kultúrára is. Észak- és -  a katolikus déli tartományoktól eltekintve -  
egész Németországban a lutheri egyházi utasításokban és szabályzatokban, 
továbbá az oktatásban és a hivatalokban is uralkodó észak-német terminológia 
és dialektus vált általánossá. A reformáció fejlesztette az oktatásügyet is. Az 
1552. évi szabályzat előírta a gimnáziumok létrehozását és a rostocki egyetem 
felajánlott közreműködésével a részletes tantervet is.43 Egymás után alapították 
a gimnáziumokat: 1552-ben Güstrowban, 1553-ban Schwerinben, ' 1564-ben 
Parchimban. A rostocki egyetem pedig -  amely az idáig csak a várossal volt 
némi (függő) viszonyban -  az 1563-as Formula Concordiae szerződés értelmé
ben kapcsolatba került a tartományi rendi gyűléssel és a nemességgel is.44 A 
nagyobb pénzügyi támogatás mellett nagymértékben emelték az egyetemi tanári 
kar létszámát is. Ennek köszönhető, hogy a rostocki már a 16. századra Észak- 
Európa legjelentősebb egyetemévé vált. Ekkor formálódott Mecklenburgban az 
az összehasonlításban is kiemelkedő színvonalú oktatási rendszer, amely azon
ban a harmincéves háború idején teljesen összeomlott.

Gazdaságilag Mecklenburg a korai újkorban is agrárország maradt. Ez nem 
volt akkor hátrányos, mivel a 16. században kezdődő és a 17. század elejéig tartó 
s az emelkedő árakban is megnyilvánuló európai agrárkonjunktúrában a mező- 
gazdaság jelentős jövedelmeket hozott. A hercegek rostocki és wismari befo
lyása jelentéktelen volt, ezért e városok agrárexportjából csak csekély pénzbe
vételt szerezhettek. Inkább az Elba menti Dömitzben és Boizenburgban 
érvényesítették jövedelem fokozására irányuló törekvésüket a vámok emelésé
vel. Az agrárkonjunktúra a 18. században a mezőgazdaság modernizációját 
ösztönözte, mely az északkeleti területeken az exportorientált nagybirtok kiépü
lését és általánossá válását eredményezte. Ez a parasztbérlők rovására történt, 
úgy, hogy jelentős mértékben emelték a bérleti díjakat, vagy arra kényszerítették 
a parasztokat, hogy mondjanak le földjükről. Az agrárszférának és agrártársa
dalomnak ez a gyakran erőszakosan kikényszerített változása szükségessé tette 
a nemesi birtokok új szabályozását. A megélhetésüket vesztett parasztok szá
mának növekedése az államnak is kárt okozott, mivel a gazdasági teljesítőké
pességüket elveszített rétegek kiestek az adózók és a katonáskodók köréből.45 
A földesúri birtok és hatalom növekedése kizárólag a nemességnek kedvezett. 
Az uralkodók e folyamat negatív társadalmi és politikai következményeinek 
megakadályozására, vagy legalábbis mérséklésére törekedtek. Ez leginkább 
Svédországban sikerült, ahol az újkorban a koronabirtokok parasztsága és a 
szabadparasztság önálló rendként képviseltette magát a rendi gyűlésben. A dán 
király -  a legnagyobb birtokosként -  is eredményesen védelmezte a koronabir
tokok parasztjait az itt is terjedő nemesi birtokok ellenében. A földeket majd 
csak a 18. századi agrárreform során osztják fel ismét. Mecklenburgban azonban
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a nemesi földbirtokok csaknem akadálytalanul terjedtek. A dinasztia gyengesé
ge és nagymérvű eladósodása nem engedhette meg a parasztvédő politikát. Itt 
az állam az agrárkonjunktúrából származó előnyöket sem tudta kihasználni.

A nem agrárjellegű gazdasági tevékenység számára Mecklenburgban kedve
zőtlenek voltak az előfeltételek. Némi ásványkincsek előfordultak ugyan egyes 
területeken (pl. Dömitz, Grabow, Hagenow, Neustadt/Glewe és Parchim telepü
léseknél), de ezeket nem lehetett hosszabb távon is nyereséggel kibányászni.46 
Mégis 1544-ben kohókat, kovács- és bádogosműhelyeket, valamint egy lőpor- 
és papírmalmot létesítettek. I. János Albert a műhelymunka javítására -  korai 
merkantilistaként -  1570-ben a vasmegmunkálásban jártas mestereket hozatott 
Schmalkaldenből, és elsősorban fegyvereket, de tűzhelyeket és vassúlyokat is 
gyártottak. A nagy veszteségek miatt azonban 1585-ben az új uralkodó, III. Ulrik 
minden üzemet bezáratott. Egy évvel később a rézfeldolgozásra specializált 
újraindítás sem hozott eredményt. 1609-ben a güstrowi polgárok I. Frigyes 
Adolftól kapott kiváltsággal kohó- és kovácsüzemmel kísérleteztek. Sziléziából 
származó olvasztárokat és kovácsokat is alkalmaztak. Termékeik között legna
gyobb arányban most is a fegyverek szerepeltek. Wallenstein Mecklenburgi 
tartózkodásakor éves támogatással igyekezett a fegyvergyártás kiszélesítésére, 
mert gazdaságossá ekkor sem vált. A harmincéves háború során végül is az 
összes műhely elpusztult.47

Az ipar elmaradottságának megfelelően a mecklenburgi városok is -  Rostock 
és Wismar kikötővárosok kivételével -  csak alárendelt szerepet játszhattak, azok 
is, amelyek a középkortól eredményes távolsági kereskedelmet folytattak s 
ennek a köszönhetően Hanza-városként nagy önállóságot élveztek. Számos 
kisebb város csak szűk környezetében volt helyi piaci központ. A korai modern 
állammá válás folyamatában az egymással folytonosan versengő Schwerin és 
Güstrow szerepe nőtt meg, főként az udvari és állami hivataloknak helyt adó 
központként. Mindkét város azonban hűségesen és engedelmesen alkalmazko
dott a nemességhez, míg a kikötővárosok tartózkodóbbak voltak. A hercegeknek 
az a törekvése, hogy e városokat az államhatalomnak alárendeljék, csak Wismar 
esetében hozott gyors sikert, Rostockkal ez lassabban, csak a 16. század második 
felére volt eredményes.48 Itt az egyetemről kötött 1563-as szerződés jelezte az 
alávetés kezdetét, melynek értelmében az eddig városi egyetem ügyeibe az állam 
is beleszólási jogot nyert. Az 1573-as és 1584-es örökösödési megállapodások
ban viszont a hercegek már Rostockkal is elismertették Mecklenburg és saját 
felsőbbségüket.

Mecklenburgról a következők összegezhetők. Az államhatalomban a dinasz
tia nem az egész ország érdekét képviselte -  mint ez az állam meggyengülését 
eredményező előnytelen felosztásokból is kitűnik - , hanem saját családi céljait. 
Az államigazgatás azonban ettől függetlenül a differenciált és szakosodó hiva
tali apparátus irányába fejlődött. Teljesítőképessége azonban sem a dán, sem a 
svéd államét nem érte el, a pénzügyigazgatásban sem. A helyi igazgatás pedig 
különösen elmaradott volt.
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Mecklenburbban is jellemzők az alkotmányos, törvényes viszonyok és az 
általános jogbiztonság. A hercegi igazgatással a rendi igazgatási struktúra riva
lizált. A különböző politikai érdekek a kiváltságosok rendi gyűlésében jelentek 
meg. Ez nyilvánult meg az ország felosztását célzó uralkodói törekvések meg
akadályozásában csak úgy, mint a hercegség adósságainak átvállalásával a 
pénzügyi csőd elhárításában vagy a reformáció elfogadtatásában is. A rendi 
gyűlésben azonban a nemesség uralma erősödött más társadalmi rétegek, min
denekelőtt a parasztság rovására. Ebben is eltért Dániától, ahol a királyi érdek 
volt elsődleges, és Svédországtól, ahol a nemesség nem dominált, sőt a rendi 
hatalmi osztozkodásban a parasztság képviselői is részt vehettek.

A vallási kérdésekben Mecklenburg északi szomszédaihoz hasonló úton járt. 
Az államegyház létrehozásával és az egyházi javak szekularizációjával az állam 
pénzügyileg is megerősödött. A reformáció ugyanakkor közvetlenebb, szemé
lyes kapcsolatot teremtett a kormányzók és a kormányzottak között. A lelki 
gondozáson túl azonban közös nyelvet, kultúrát, viselkedési normákat is közve
tített, ezáltal elősegítette az egyes államok, tartományok és a németség nemzeti 
egységülését.

Dániához hasonlóan Mecklenburgban is a mezőgazdaság maradt elsődleges. 
Mindkét országban tettek ugyan kezdeményezéseket az ipar, főként a vasipar 
fejlesztésére, de ezek igen csekély eredménnyel jártak. Egyedül Svédország 
hasznosította jövedelmezőn ásványkincseit és itt a fémipar vezető helyet vívott 
ki magának. Dániában és Mecklenburgban más irányba indult a gazdaság 
fejlődése, mivel a 16-17. századi agrárkonjunktúra folytán az élelmiszerexport 
jelentős jövedelmeket hozott. Ezt a többletnyereséget azonban a két országban 
eltérő módon hasznosították; Dániában elsősorban az uralkodó és csak másod
sorban a nemesség, Mecklenburgban viszont éppen fordítva. Mindhárom or
szágban az önálló városokkal szemben összehangolt és eredményes integráló 
törekvés érvényesült. Svédországban számos új város alapításával közelítették 
Európa előrehaladottabb városiasodottságát.

Északi szomszédaival összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Mecklenburg 
meglehetős hátránnyal indult a korai modern állam kialakulásának útján. Az 
államhatalmat az egység helyett a dinasztia megosztási törekvései veszélyeztet
ték. A fejedelmek és a rendek ismétlődő konfliktusa gátolta a működőképes és 
hatékony helyi közigazgatás kiépülését és a tartalékok mozgósítását. A dinasztia 
gyengesége a törvénykezésben is a politikai megosztottságnak kedvezett. A 
rendi gyűlés, melyben a nemesség volt meghatározó, magát az egész ország 
érdekképviseleti szervének tekintette és létrehozta a hercegi hatalommal rivali
záló s a nemesi köztársaságra emlékeztető állami intézményeket. A nemesség 
dominanciája a gazdaság és a társadalom változásait érdekeinek megfelelően 
befolyásolta, természetesen a többi társadalmi réteg és az állami modernizáció 
rovására. Mindezek következtében a 17. századi Mecklenburgban hiányoztak a 
nemesi hatalommal szemben eséllyel fellépő társadalmi erők kialakulásának 
lényeges előfeltételei.
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A három állam és pénzügyeinek kvalitatív minősítése ellenőrizhető és iga
zolható a kvantitatív vizsgálat révén. Mindmáig hitelesnek és érvényesnek 
tekinthető ugyanis Goldscheid értékelő megállapítása: „a költségvetés... az 
állam minden csalóka ideológiától teljesen lemeztelenített csontváza.”49 Kiin
dulási pontként Svédország 1623-as és Dánia 1630-as nettó bevételeit vesz- 
szük,50 ezt hasonlítjuk össze Mecklenburg-Schwerint 1623-as és Mecklenburg- 
Günstrow 1625-ös pénzügyi helyzetével.51 Az 1. számú táblázat az éves nettó 
bevételek pénzben kifejezett értékét mutatja, a tényleges bevételekhez azonban 
természetesen egyéb, nem pénzben szedett jövedelmek is tartoznak. Svédország 
kedvezőbb lehetőségeire s azok jobb hasznosítására visszavezethető 1,2 millió 
birodalmi tallért kitevő bevételei, melyek kétszeresen múlják felül Dániáét.

1. táblázat
Svédország (1623) és Dánia (1630) nettó bevételei

Svédország Dánia

birodalmi tallér % birodalmi tallér %

domíniumok 566 412 45 231 184 37

városok 20 854 2 2 138 0

vámok 84 874 7 78 592 13

különadók 187 770 15 131 953 21

tengeri adók — — 183 119 29

koronabirtokok eladományo- 
zásából

69 425 5 — —

rézbányászati bevételek 291 245 23 — —

a keleti-tengeri tartományokból 41 958 3 — —

összes bevétel 1 262 538 100 626 986 100

A táblázat adataiból kitűnik, hogy Svédországban hét, Dániában öt forrásból 
származtak a bevételek. Mindkét országban a domíniumok, a különadók és a 
vámok adták a bevételek csaknem felét. Ezekből is kiemelkednek a várnagyok
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és a hivatalnokok által igazgatott domíniumi jövedelmek. A rendkívüli különadó 
Svédországban 15, Dániában 20%-át adta az összbevételnek. Ebből arra követ
keztethetünk, hogy épphogy csak elindult az átmenet a dominiális gazdálkodás
ról az adókra alapozott uralkodói gazdálkodásra. Dániában igen nagy, közel 
30% a tengeri kereskedelemből származó bevétel. Svédországban ennek hiányá
ban más forrásokról kellett gondoskodni: a kincstári jövedelem 23%-a itt a 
természeti kincsek feltárásából, mindenekelőtt a rézbányázatból eredt, s a bal
tikumi területszerzés, mely ugyan csak 3%-nyi bevételnövekedést jelentett 
ekkor, mégis jelzi a nagyhatalmi politika motivációját.

2. táblázat
Mecklenburg pénzgazdálkodása

Schwerin (1623) Güstrow (1625)

birodalmi tallér % birodalmi tallér %

domíniumok 18 485 27 34 820 36

városok 2 645 4 150 0

vámok 2 367 4 0 0

különadók 500 1 8 902 9

pénzverés 5 344 8 0 0

birtokeladás 4 494 6 1 466 2

hitele 31 440 45 49 650 51

egyéb 3 191 5 1 586 2

összes bevétel 8 466 100 96 574 100

udvar, igazgatás 11 273 17 9 106 8

fogyasztás 10 478 15 7 329 7

kézműipar 1 254 2 2 522 2

vásárlások 15 539 24 14 727 13

hivatalok 0 0 5 078 5
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pénzverés 1 068 2 0 0

hadsereg 19 466 29 9 007 8

hiteltörlesztés 5 740 8 29 943 27

kamatok 0 0 25 586 23

követelések 0 0 3 180 3

kamara 318 0 2 967 3

császárság költségeihez 278 0 191 0

egyebek 1 930 3 1 689 1

összes kiadás 67 344 100 111 325 100

A táblázat bizonyítja, hogy Mecklenburg pénzjövedelmi lehetőségei jóval 
korlátozottabbak voltak.52 Az 1620-as évek közepén Schwerin közel 70 ezer, 
Güstrow pedig kb. 100 ezer birodalmi tallér bevétellel gazdálkodott. Ez az érték 
a dániainak 30, a svédországinak pedig mindössze 15 százaléka. Első pillantásra 
Mecklenburg költségvetésének szerkezete hasonlít szomszédaiéhoz, azaz a do
míniumok adják a bevételek legnagyobb, 30% körüli forrását, melyet a gabona 
és a gyapjú értékesítéséből teremtettek elő. A bérlet formájában gazdálkodó 
domíniumok után az udvar mindig konkrét összegeket kapott, de ezek sohasem 
hoztak olyan magas jövedelmet, mint a magánföldesúri birtokok. Ez részben a 
helyi közigazgatás Mecklenburgban jellemző erőtlenségéből fakadt. A városok
ból és a vámosokból származó kincstári jövedelmek Mecklenburg-Schwerinben 
mindössze 7 százalékot értek el, Güstrowban viszont teljesen jelentéktelenek. 
A túlnyomórészt Dömitzből származó vámbevételekről gyanítható, hogy a 
feltüntetett értéknél nagyobbak voltak.

A rendkívüli különadónak Schwerinben nincs jelentősége, Güstrowban is 
(1625-ben) csak 9 százalék. A vizsgált időszakban Mecklenburgra is jellemző 
a dominiális gazdálkodásból az adókra alapozott kincstári gazdálkodásra való 
átmenet. Az adóbevételek mind jelentősebbek, de nagy részük a rendi gyűlések 
pénztárába folyt be. Güstrowban ennek összege 10 év alatt -  a rendi gyűlés 
1621-ből származó „önkéntes adományok és földadó alázatos engedélyezése” 
révén53 -  50 ezer birodalmi tallér volt. Az adó és egyéb bevételek csekély része 
folyt be az udvarhoz, s ennek is többségét a háborús felkészülésre fordították. 
A pénzverésből származó illeték és jövedelem Schwerinben a bevétel 8 száza
léka, de nem derül ki, hogy ez ténylegesen a pénzverésből, vagy a pénzrontásból 
ered-e. Meglepően nagy aránnyal, Schwerinben 45 százalékkal, Güstrowban 51 
százalékkal részesedik a bevételből a hitelfelvétel, melyet az udvar számára a
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helybeli nemesség és a rendi gyűlés pénztára nyújtott. Hitelforrásul szolgált a 
kiéli átrakodásból származó jövedelem is. A hitelek jelentőségére utal, hogy az 
egyébként szerény bevételeknek közel felét tették ki. Mindezek ellenére sem 
tekinthető Mecklenburg pénzügyi helyzete válságosnak. Bár Svédország és 
Dánia hitelvételei kisebbek, a hosszan tartó háborúk miatt azonban itt is növe
kednek. Az államok eladósodása a térségben a harmincéves háború folyamán 
általánossá vált.

A bevételek és a kiadások összevetésével az államháztartás egyensúlyi 
helyzete is vizsgálható. Schwerinben a kiadás a bevételek összege alatt maradt, 
Güstrowban viszont 15 ezer tallérral többet költöttek a bevételeknél. Az udvar 
és az igazgatás költségei, beleértve az apparátus fenntartását, a fogyasztást és a 
vásárlási kiadásokat, mindkét tartományban 38 ezer tallér körüli összegre nőt
tek. Százalékban kifejezve az összes kiadásnak ez 58, illetve 35 százaléka. 
Schwerinben a kiadások második legnagyobb tétele -  20 ezer tallérral és 30%-os 
részesedéssel -  a katonai költségek. A kiadások 8%-át az adósságok törleszté
sére fordították, azon belül az újabb kölcsönökre 1600 tallért, mely a könyvelés 
pontatlansága miatt nincs külön feltüntetve. Güstrowban viszont az összes 
kiadás fele a több mint 55 ezer tallér adósságtörlesztés. A 25 ezer tallérnyi 
kamatfizetés összegéből -  évi 5 százalékos kamattal számolva -  500 ezer tallér 
adósságállományra következtethetünk. A katonai kiadások 9000 tallérral 8 
százalékot képviselnek. A többi kiadás elhanyagolható. Mindkét állam 1620-as 
évek körüli pénzügyi háztartásának szerkezete egyértelműen azt mutatja, hogy 
a megfogalmazott külpolitikai célok és katonai törekvések megfelelő pénzügyi 
fedezete hiányzott. A rendszeres bevételek csak az udvar és az igazgatási 
apparátus költségeit fedezték. Az adósságtörlesztés súlyosan megterhelte a 
kincstárt és korlátozta a hercegek mozgásterét. A kedvezőtlen gazdasági-pénz
ügyi háttér a politikai törekvéseket is akadályozta.

Összefoglalás

Az оввгеЪавопШо elemzés adatait táblázatban is összegeztük. A korai állami 
modernizáció folyamatában mindhárom országnál megállapítható hátráltató 
tényezők: Dániában a politikai érdekérvényesítés gyengesége, Svédországban a 
dinasztikus viszonyok időnkénti labilitása, valamint a felsőbb oktatás fejleszté
sének elmaradása, Mecklenburgban a közügyek alárendelése a dinasztikus és 
ország megosztó törekvéseknek, a helyi igazgatás elmaradottsága és ezzel 
kapcsolatos pénzügyi gondok állandósulása. A gazdasági szerkezet és az állami 
bevételek szempontjából, valamint ezzel összefüggésben a baltikumi pozíció
kért folyó küzdelemben a legkedvezőbb adottságokkal és megteremtett feltéte
lekkel Svédország, legkedvezőtlenebbekkel Mecklenburg rendelkezett.
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3. táblázat

Összehasonlítási
szempontok

Svédország Dánia Mecklenburg

államhatalom:

dinasztia változékony erős gyenge

központi igazgatás erős erős erős

helyi igazgatás erős erős gyenge

jog, alkotmányosság:

jogbiztonság szilárd szilárd szilárd

politikai érdekérvényesítés erős gyenge erős

kultúra:

egyház erős erős erős

oktatás gyenge erős erős

gazdaság agrár-ipari agrár agrár

pénzügyek erős erős erős

A harmincéves háború végeredménye nemcsak a katonai-politikai tényező
kön múlott. Nagyobb jelentősége volt annak a körülménynek, hogy milyen 
eredményeket értek el a hadviselő hatalmak a korai modern állam kialakításá
ban. Félreértett és téves viszont az a vélemény (Burckhardt), hogy a hosszú 
háború a modern állam kialakításáért is folyt. A modern államképzés folyamata 
ugyanis már a 16. században megkezdődött. Ahol ez előrehaladt, azok az 
államok az európai hatalmi rendszerben vezető pozíciókat szereztek, bár ez sem 
bizonyult meghatározónak, mert a háború után egy szomszédos déli állam, a 
strukturálisan elmaradottabb Brandenburg lépett a nagyhatalommá válás útjára. 
Ez azonban újabb vizsgálódást igényel.

Fordította: Pallai László -  Pósán László
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Kersten Krüger:

SCANDINAVIA AND MECKLENBURG IN 
THE EARLY MODERN AGE

The study compares the domestic developments of and structural differences 
between Scandinavia and Mecklenburg, which played an all-important party in 
shaping and executing foreign policy in the region. By looking at the power of 
the state, the legal system, culture and the economy, the author traces the various 
changes in state and society in Denmark (which controlled Norway), Sweden 
(which controlled Finland) and the Principality of Mecklenburg. First he argues 
that although modernization came to an early halt in Denmark, due to successful 
centralization the country became a leading North European power by the early 
modern age. The author then points out that Sweden proved to be even more 
successful than Denmark, partly because of spectacular economic growth based 
upon mining, industry and trade. Sweden thus became one of the leading 
European powers by the 17th century. The author concludes by stating that 
Mecklenburg, in contrast with Denmark and Sweden, failed to realize its goal 
to become a leading power in the Baltic region.
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