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GARAMPI jelentéseiből azt a mozgalmas korszakot ismerjük meg, 
mely átmenetet képez MÁRIA TERÉZIA reformtörek\ éseiböl a tulajdon-
képeni jozefinizmusra. Az egyházpolitikai reformtörekvések ellensúlyozá
sára küldte Bécsbe a szentszék GARAMPIÍ, ki előzőleg Varsóban működött. 
A jelentések természetesen elsősorban Ausztria egyházpolitikájával foglal
koznak. Érdekes betekintést nyerünk az egyház és állam harcaiba. Sok 
bennük a magyar vonatkozás is. így bizalmas értesüléseit KLIMÓ György 
pécsi püspöktől szerezte, kihez régi barátság fűzte. Felkereste BATTHYÁNY 
hercegprímást, MIGAZZI biboros váci püspököt, az egri és győri püspököket. 
Megállapítása szerint az egyházi viszonyok Magyarországon sokkal ked
vezőbbek, mint az örökös tartományokban. A jozefinizmus legkérlel-
hetetlenebb ellensége ESZTERHÁZY egri püspök volt. Érdekes feljegyzés, 
liogy II. JÓZSEF idejében az örökös tartományok 20 püspöke közül 10, 
a magyar 19 püspök közül pedig 11 volt a római Germanicum 
növendéke. 

Ezek és az itt fel nem sorolt magyar vonatkozások kívánatossá 
tennék, hogy az eredetileg olasz nyelven írt és így közzétett jelentések 
magyar fordításban is hozzáférhetők legyenek. Különösen figyelmet 
érdemelnek a nagyszámú magyarázó jegyzetek és utalások, melyek 
széleskörű ismeretről és beható kutatásról tanúskodnak. 

DR. ALAPI SALAMON ISTVÁN. 

Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete 
Könyvtárának gyarapodása. Összeállította: dr. Pavel Ágoston. 
Kiadja: Vasvármegye és Szombathely város Kultúregyesülete, 1927. 

Legutóbbi számunkban emlékeztünk meg e könyvtár szépszámú 
anyagáról s most ismét el kell mondanunk, hogy az alig egy esztendő 
járta alatt jelentékeny gyarapodást mutat. Dr. PAVEL Ágoston könyvtarőr 
számadása szerint, akinek buzgósága nélkül aligha volna e fejlődés ily 
hamaros, 2500 új könyvvel gyarapodott a könyvtár. Előnyösen emeli 
ki a hivatott tényezők könyvszeretetét, hogy ennek az anyagnak 8o°/o-a 
vásárolt könyv. Kívánjuk a derék könyvtárörnek, hogy a folyóiratkérdést 
is, amelyre úgy látjuk, szintén van programmja, sikerüljön olyan kielé
gítően megoldania s teljességre emelnie a szűkös anyagot annyira, 
amennyire ezt a szépirodalomnál látjuk, mert bizony egy-két folyóiratot, 
mint pl. a Kath. Szemlét, Napkeletet, szívesen láttuk volna az új szerze
mények között. Zs. 




