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ÚJKOR 

Tartományi rendek Stájerországban, Karintiában, 
Krajinában és a jozefinus reformok – 
Fenyegettségi kommunikáció, tekintettel a rivalzáló 
rendszer-elképzelésekre (1789–1790) 

Magyarországon	hajlamosak	vagyunk	azt	hinni,	hogy	„kalapos	királyunk”,	
II.	 József	 csakis	 néhai	 honfitársainkkal	 került	 komolyabb	 konfliktusba.	
Igaz,	ennek	a	konfliktusnak	volt	egy	sajátos,	speciálisan	eleinket	érintő	ele-
me,	a	német	nyelvet	a	közigazgatásban,	igazságszolgáltatásban	és	oktatás-
ban	kötelezővé	tévő	nyelvrendelet.	Az	is	igaz,	hogy	az	uralkodó	kizárólag	
Magyarország	esetében	kényszerült	arra,	hogy	 rendeleteit	 (igaz,	 itt	 is	né-
hány	kivételtől	eltekintve)	visszavonja.	Ez	azonban	nem	jelentette	azt,	hogy	
számos	reformot	magába	foglaló,	a	hagyományokkal	rendre	szembekerülő,	
különösen	a	társadalom	felső	rétegeinek	(nemeseknek,	egyháziaknak)	érde-
keit	sértő	politikáját	a	Habsburg	Monarchia	más	országaiban-tartományai-
ban	könnyen	elfogadták	volna.	Philip Steiner	tavaly	megjelent	könyvében	
ennek	ellenkezőjéről	győzi	meg	az	olvasót,	nevezetesen	arról,	hogy	milyen	
ellenállást	váltott	ki	a	három	belső-ausztriai	 tartomány	(Stájerország,	Ka-
rintia,	Krajna)	nemességében	II.	 József	1789-i	adó-	és	úrbéri	 rendelete,	 s	
hogy	hogyan	kényszerítették	rá	a	nevezett	tartományok	rendjei	–	ha	nem	is	
a	halálos	betegségében	egyre	hajthatatlanabb	császárt,	hanem	utódát	–	II.	
Lipótot	a	rendelet	visszavonására.	

A	vaskos	kötet	szerzőjének	2015-ben	a	tübingeni Eberhard Karls Uni-tübingeni	Eberhard	Karls	Uni-
versität	Bölcsészettudományi Karán elfogadott disszertációjának átdolgo-Bölcsészettudományi	Karán	elfogadott	disszertációjának	átdolgo-
zott	és	rövidített	[!]	változata.	Kutatását	az	egyetemen	2011–2015	között	
folyó	 „Jozefinizmus,	 katolikus	 egyház	 és	 tartományi	 rendek.	 Fenyege-
tettségi	 konstellációk	 Belső	Ausztriában”	 elnevezésű	 projekt	 keretében	
végezte.	A	projekt	nevéből	a	kötet	címébe	 is	bekerülő,	számunkra	kissé	
különösen	hangzó	„fenyegetettség”	 (Bedrohung)	kifejezés	hangsúlyozá-
sát	az	magyarázhatja,	hogy	–	bár	a	tartományi	rendek	és	a	bécsi	központi	
igazgatás	szervei	között	keletkezett	feszültséget	a	rendek	fenyegetettségi	
érzése	váltotta	ki	–,	az	annak	megoldására	tett	kísérletek	mindvégig	meg-
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maradtak	az	eszmecsere	hivatalos,	papíron	alapuló,	irat-váltásos	(a	kötet	
címében	kommunikációsnak	nevezett)	keretein	belül.	Ezt	fejezhette	ki	az	
is,	hogy	II.	József	nem	volt	hajlandó	Bécsben	fogadni	a	tartományi	rendek	
képviselőit.	A	„kommunikáció”	 formái	 az	érvelés,	 a	 refle�iók,	 reakciók	
voltak. 

A	belső-ausztriai	tartományok	rendjeinek	1789-i	fellépését	Mária	Teré-
zia	és	II.	József	felvilágosult	színezetű	reformjai	előlegezték	meg,	amelyek	
a	hatalom	központosítása	érdekében	évtizedek	óta	fokozatosan	korlátozták	
a	rendi	szervek	hatáskörét,	és	lépésről	lépésre	csökkentették	a	rendek	ha-
talmát.	A	szerző	Mária	Terézia	számos	intézkedésében	szerves	előzményét	
látja	II.	József	felvilágosult	reformpolitikájának,	így	az	1749.	évi	Haugwitz	
reformban	 is,	 amely	 átalakította	 az	 örökös	 tartományok	 államigazgatását	
és	adót	vetett	ki	a	nemességre,	kiváltva	a	rendek	elégedetlenségét.	Ezt	ak-
kor	az	államhatalomnak	sikerült	letörnie,	sőt	jó	ideig	úgy	tűnt,	hogy	a	ren-
dek	–	apátiába	süllyedve	–	a	bécsi	kormányzat	rendeleteinek	mechanikus	
végrehajtóivá	 váltak.	Az	 1763-i	 közigazgatási	 reform	 további	 távolodást	
jelentett	a	rendi	alkotmánytól.	Ebből	az	állapotból	rázta	fel	őket	az	1789.	
február	10-i	adó-	és	úrbéri	pátens.	A	visszavonásra	tett	kezdeményezéseiket	
József	elutasította.	Abban,	hogy	II.	Lipót	1790	elején	késznek	mutatkozott	
meghátrálni,	 szerepet	 játszott	 a	 francia	 forradalom	 kirobbanása,	 Osztrák	
Németalföld	elszakadása,	a	magyar	rendek	elégedetlensége	és	közelítése	a	
poroszokhoz,	végül	egy	porosz	támadás	lehetősége.

A	téma	–	bár	kutatásához	a	feltételek	adottak	lettek	volna	–	eddig	meg-
lehetősen	elhanyagolt	volt	az	osztrák	történetírásban.	A	francia	rendek	tör-
ténetének	vizsgálatával	ellentétben	az	osztrák	tartományok	rendjeivel	eddig	
alig	foglalkoztak.	A	szerző	–	többek	között	–	a	hazánkban	is	jól	ismert	Gre-
te Klingenstein	észrevételét	idézi,	miszerint	a	rendek	vizsgálata	a	történet-
írásban	eltűnt	a	felvilágosult	abszolutizmus	problémái	mögött	(15.	lap).	A	
történetírók	 az	 állam	 és	 a	 rendek	 kapcsolatait	 –	 ha	 egyáltalán	 vizsgálták	
–,	 rendszerint	a	központi	hatalom	oldaláról	ragadták	meg,	a	pozitív	érve-
ket	az	állam	modernizáló	kísérleteinek	tartva	fenn.	A	rendeknek	maradtak	
a	negatív	jelzők,	mind	a	modern	folyamatok,	mind	a	felvilágosult	reformok	
ellenzése.	Egyes	történeti	munkákból	akár	úgy	is	tűnhetett,	hogy	1740	után	
az	érdemi	rendi	politizálás	megszűnt	létezni.	

A	munka	szerkezetileg	hét	nagyobb	egységre	oszlik.	A	fogalmi	kérdése-
ket	(pl.	a	fenyegetettségi	kommunikációt,	a	jozefinizmus	értelmezését)	tisz-
tázó	bevezetés	 (I.	 fejezet)	és	a	kutatási	eredményeket	összefoglaló	utolsó	
(VII.)	fejezet	kivételével	a	többi	kronologikus	rendben	követi	az	ellenállást	
kiváltó	uralkodói	politika	részleteit,	magának	az	adó-	és	úrbéri	pátensnek	a	
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tervbevételét,	kidolgozását	és	 tartalmát,	 az	egymást	követő	két	uralkodó-
val	folytatott	levelezés	részleteit,	a	rendelet	visszavonatását,	a	visszavonás	
által	kiváltott	paraszti	elégedetlenséget	és	azokat	a	tárgyalásokat,	amelyek	
a	hagyományos	rendi	alkotmány	visszaállítására	irányultak	a	három	belső-
ausztriai	tartományban.	

A	 feldolgozás	módszerét	 illetően	 a	munka	 tulajdonképpen	két	 eltérő	
részre	oszlik.	II.	fejezete,	amely	a	Mária	Terézia	és	II.	József	alatt	beve-
zetett	változtatásokat	ismerteti,	általános	történelmi	leírást	ad.	Az	osztrák	
örökösödési	 háború	 az	 elszenvedett	 vereséggel	 bizonyította	 a	Habsburg	
állam	gyengeségét,	és	indokolta	a	reformok	szükségességét,	amelyeket	a	
kötet	az	igazgatási,	katonai,	tanügyi,	jogi,	egyházi	területek	sorrendjében	
ismertet.	A	Mária	Terézia	fejezetet	„Több,	mint	álmodozások”	címmel	II.	
József	társuralkodóként	a	királynőre	gyakorolt	hatásának	ismertetése	zárja.	
(A	cím	utalás	a	fiatal	II.	József	1763-i	„Ręveries”	–	Álmodozások	–	cím-
mel	 benyújtott	 reformtervezetése.)	A	 császár	 egyeduralkodóként	 hozott	
reformjai	alig	három	alfejezetbe	vannak	osztva:	külön	az	államigazgatási,	
összevonva	az	egyházi,	tanügyi	és	jogi	területek,	valamint	új	területként	a	
parasztreformok.	Ezekben	a	fejezetekben	szerző	az	eddigi	szakirodalomra	
támaszkodik,	hiszen	többnyire	ismert	tényeket,	eseményeket	foglal	össze.	
Úgy	véli	azonban,	hogy	a	két	uralkodó	intézkedéseinek	összevetése	rávi-
lágíthat	 egyrészt	 a	két	uralkodó	politikájának	összefüggéseire,	másrészt	
–	elvi	különbségeikből	adódóan	–	módszereik	eltéréseire.	(Mária	Terézia	
egyházpolitikáját	például	a	 szakirodalomban	általában	elhanyagolják	 II.	
József	erőteljes	–	pl.	a	kolostorokat	bezáró	–	erőteljes	fellépése	mögött.	
Pedig	a	királynő	is	sokat	tett	azért,	hogy	a	katolikus	egyházat	az	alattvalók	
előtt	állam	érdekeinek	kifejezőjévé	tegye.)	A	főszövegbe	nem	feltétlenül	
illő	részleteket,	így	az	ügyben	eljáró	főhivatalnokok	élettörténetét	hosszú,	
gyakran	szinte	egész	lapot	elfoglaló,	a	következő	lapra	 is	áthúzódó	láb-
jegyzetek	tartalmazzák.

A	II.	 József-féle	adó-	és	úrbéri	 rendelet	 részleteinek	kidolgozását	 (III.	
fejezet),	a	róluk	folytatott	vitákat	szerző	az	eddig	alkalmazottól	eltérő	mó-
don,	immáron	főleg	levéltári	források	alapján,	már-már	a	mikrotörténelem	
módszereivel	mutatja	be.	 (A	hatalmas	 iratanyag	 terjedelmi	korlátlanságát	
elkerülve	persze	korlátoz:	hét	rendi	dokumentumot	és	annak	reakcióit	vá-
lasztja	ki.)	Ezen	anyagrészben	is	találkozhatunk	eddig	is	ismert	tényekkel,	
azzal	például,	hogy	az	uralkodó	a	földbirtok	jövedelméhez	kívánta	szabni	a	
nemesi	adózást,	annak	40	százalékát	vonva	be	a	közszükségletbe	(adóba),	
míg	 60	 százalék	maradt	 volna	 a	 birtokos	 szabad	 rendelkezésére.	Megis-
merhetjük	a	kataszteri	 földmérés	elveit,	 amely	végül	nemcsak	a	 termőte-
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rület	nagyságát	(szántó,	rét,	erdő,	kert)	érintette,	hanem	jövedelmezőségét	
is,	pénzben,	piaci	áron	kifejezve.	A	rendelet	úrbéri	 része	a	birtokosoknak	
járó	 jobbágyi	 járadékok	nagyságát	akarta	monarchia-szerte	egységesíteni,	
a	 termény-	 és	munkaszolgáltatást	 pénzzel	megváltva.	A	 birtokosok	 ezt	 a	
földre	 formált	 tulajdonjoguk	korlátozásaként	 fogták	 fel,	 és	 természetesen	
tiltakoztak	bevezetése	ellen.	A	szerző	szövegében	érvek	és	ellenérvek,	le-	és	
feliratok	ismertetése	váltakozik,	a	 legapróbb	részletekig,	hiszen	voltakép-
pen	csak	ezeken	keresztül	 tudjuk	megérteni	a	 rendelet-tervezet	által	 több	
bécsi	főhivatalnokokban	is	kiváltott	ellenvéleményeket,	amelyek	végül	oda	
vezettek,	hogy	az	uralkodónak	fel	kellett	mentenie	Karl	Zinzendorf	grófot	
az	Adórendezési	Udvari	Bizottság	(Steuerregulierunghofkommision)	elnöki	
tisztéből	(166/7.	o.),	míg	Rudolf	Chotek	gróf	udvari	kancellár	maga	lépett	
vissza	magas	hivatalától	(175.	lap).	

Mindez	persze	nem	akadályozhatta	meg	a	 rendelet	kihirdetését	 (1789.	
április	2.).	A	belső	ausztriai	 tartományok	rendjei	1789	nyarán-őszén	 több	
rendi	gyűlésen	tiltakoztak,	a	stájer	rendek	képviselői	beadványokat	intéz-
tek	a	császárhoz.	József	az	érvek	helyett	eltiltotta	őket	az	újabb	sérelmek	
benyújtásától.	Megoldást	 csak	a	 császár	halála	hozott.	 II.	Lipót	uralomra	
jutása	után,	még	1790	tavaszán	visszavonta	a	rendeletet,	de	végül	ez	sem	
hozta	meg	a	 remélt	nyugalmat	 (VI.	 fejezet).	A	rendek	ezúttal	a	 II.	 József	
uralomra	jutása	előtti	(konkrétan	az	1752-i)	állapotok	visszaállítását	kérték,	
amiről	hosszú	tárgyalások	indultak	meg	a	két	fél	között.	Lipót	a	rendektől	
javaslatokat	kért	 a	korábbi	 rendi	alkotmány	visszaállításának	 részleteiről.	
Hamarosan	kiderült,	hogy	a	rendi	álláspontok	is	eltérőek,	a	stájer	polgár-
ság	a	maga	részéről	sérelmesnek	érezte	volna	a	II.	József	uralkodása	idején	
szerzett	eredményeinek	megsemmisítését,	sőt	nagyobb	politikai	képvisele-
tet	követelt	magának	(359.	 l.).	Az	udvar	és	a	rendek	vitájának	a	rendi	al-
kotmány	visszaállításáról	II.	Lipót	1792.	március	1-én	bekövetkezett	halála	
vetett véget. 

A	belső-ausztriai	rendeknek	a	rendelet	visszavonása	felett	érzett	eufóri-
kus	örömét	egy	hamarosan	kitörő	parasztmozgalom	hűtötte	le	(V.	fejezet).	
A	parasztok	sérelmezték	az	adó-	és	úrbéri	szabályozással	elnyert	kedve-
zéseik	megszűnését.	Miután	a	visszavonó	rendeletet	általában	a	templo-
mokban	olvasták	fel,	a	mozgalomnak	egyházellenes	éle	is	volt.	Földrajzi	
kiterjedése	nem	volt	jelentős	–	Alsó-Stájerországot	és	Krajnát	érintette	–,	
azon	belül	is	elszórt	paraszti	fenyegetések,	demonstrációk	formájában	je-
lentkezett,	a	résztvevők	száma	így	voltaképpen	kideríthetetlen.	Leszerelé-
se	azonban	nem	volt	könnyű,	mert	azok	a	kompromisszumos	megoldások,	
amelyeket	az	udvar	 javasolt,	viszont	a	birtokosok	tetszését	nem	nyerték	



24

el.	A	helyzet	groteszk	ellentmondása,	hogy	Sigmund	Zois	von	Edelstein,	
a	polgár-vállalkozóból	 lett	birtokos	 (és	Freiherr),	 aki	 számos	humanitá-
rius	lépéssel	(adományok,	szociális	intézmények	létrehozása)	segítette	a	
társadalom	elesettjeit,	is	a	legkeményebb	fellépést	követelte	a	lázadó	pa-
rasztokkal	szemben.	Az	államnak	végül	a	katonaságot	kellett	bevetnie,	az	
elégedetlenséget	helyenként	csak	véres	fegyveres	beavatkozással	lehetett	
leszerelni.

A	kötet	rendkívül	alapos	forrásanyagot	és	szakirodalmat	használ,	aminek	
felsorolása	30	 lapot	vesz	 igénybe.	 (Ha	a	 laponként	szereplő	kb.	12	címet	
vesszük	figyelembe,	akkor	ez	több	mint	350	szakirodalmi	munkát	jelent.)	
Szerző	öt	különböző	levéltárban	kutatott,	ebből	négy	ausztriai,	a	Haus-,	Hof-	
und	Staatsarchiv	és	az	Allgemeines	Verwaltungsarchiv	Bécsben,	továbbá	a	
Karintiai	és	a	Stájerországi	Tartományi	Levéltár	Klagenfurtban	és	Grácban.	
Az	ötödik	az	egykori	Krajnai	Tartományi	Levéltár,	amelynek	anyaga	ma	a	
Szlovén	Köztársaság	Levéltárában	(Archiv	Republike	Slovenije),	Ljublja-
nában	található.	A	kutatott	időszakra	vonatkozó	forrásanyag	természetesen	
az	utóbbiban	is	német,	a	 levéltári	segédleteké	azonban	szlovén,	 így	hasz-
nálatuk	szerzőnek	–	saját	bevallása	szerint	–	némi	problémát	okozott.	 (A	
recenzens	hadd	jegyezze	meg,	hogy	maga	is	kutatott	abban	a	levéltárban,	s	a	
jelzetek	megértésében	hasznosítani	tudta	diákkora	éppen	évtizednyi	hosszú	
orosz	nyelvi	tanulásának	maradványait.)	

A	hatalmas	anyag	feldolgozása	–	különösen	egy	fiatal	kutató	számá-
ra	–	nem	lehetett	könnyű.	Ritka	tévedései,	és	esetleges	mulasztásai	nem	
befolyásolhatják	 eredményeit,	 de	 azért	 egy	 recenzióban	 szabad	 legyen	
megemlíteni	 néhányukat.	 Érthetetlen,	 hogy	Mária	 Terézia	 reformpoliti-
kájának	 ismertetéséből	miért	maradt	ki	a	királynő	 jobbágypolitikája.	 (A	
II.	 József-féle	 reformok	 során	 előzményként	 csak	 a	 Franz	Anton	 Raab	
által	 bevezetett,	 paraszti	 kisgazdaságokat	 támogató	 rendszerre	 utal.)	Az	
kétségtelen,	 hogy	 a	 királynő	1778-i	 stájerországi	 úrbéri	 pátense	 érdem-
ben	nem	könnyített	a	jobbágyág	szolgáltatásain	(Karintia	és	Krajna	majd	
csak	II.	József	alatt	kapott	úrbéri	rendeletet),	de	1750–1751-ben	az	örö-
kös	tartományokra	több	rendelet	is	kimondta	az	úrbéres	földek	földesúri	
kisajátításának	tilalmát,	és	elrendelték	mind	a	földesúri,	mind	a	paraszti	
földek	összeírását	is,	1769-ben	pedig	udvari	dekrétum	engedélyezte	a	pa-
rasztoknak	bizonyos	(ún.	unenigekaufte)	jobbágyi	földek	megvásárlását,	
ami	különösen	Stájerországban	és	Krajnában	járt	számokban	is	jól	kife-
jezhető	eredménnyel.	(Vö.	Anton Mell: Die	Anfänge	des	Bauernbefreiung	
in	Steiermark	unter	Maria	Theresia	und	Josef	II.	Graz	1901.	151–165.	–	A	
cím	szerepel	a	kötet	irodalomjegyzékében.)	
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Úgy	vélhetjük,	hogy	a	kötetben	érvényesített	mikrotörténeti	módszer	
zárta	ki	azt,	hogy	szerző	éppen	az	adó-	és	úrbéri	rendelet	kapcsán	széle-
sebb	 perspektívába	 helyezze	 a	 belső-ausztriai,	 vagy	 a	 három	 tartomány	
valamelyikére	 vonatkozó	 eseményeket.	 Valójában	 csak	 néhány	 szavas	
utalást	 találunk	arra,	hogy	az	ominózus	 rendelet	 a	Monarchia	 többi	 tar-
tományában	is	elégedetlenséget	és	panaszos	beadványok	özönét	váltotta	
ki,	de	ezek	részleteiről,	eredményéről	nem	hallunk	(176.	l.).	Arra	is	csak	
utóbb	 egy	 lábjegyzet	 utal,	 hogy	 Franz	Anton	Khevenhüller	 gróf,	Belső	
Ausztria	 kormányzója	 1790.	március	 31-én	 a	 stájer	 rendek	gyűlésén	 az	
alsó-ausztriai	 rendek	 adó-	 és	 úrbéri	 pátens	 visszaállítását	 követelő	 több	
dokumentumát	idézte,	mintegy	segítségül	a	saját	beadvány	elkészítéséhez	
(230.	lap).

Természetes,	hogy	a	magyar	olvasó	a	magyar	vonatkozások	megemlí-
tését	 is	keresi,	hiszen	a	kötetben	azonos	állam,	határainkkal	 szomszédos,	
sok	 vonatkozásban	 hasonló	 problémákkal	 küszködő	 tartományairól	 van	
szó.	Magyarország	a	névmutató	szerint	30	esetben	szerepel	a	kötetben,	to-
vábbá	esetenként	egy-két	városát	vagy	politikusát	is	megemlíti.	Az	említé-
sek	többsége	persze	valamilyen	felsorolás,	amelyben	hazánk	a	Monarchia	
országai-tartományai	egyikeként	tűnik	fel	(a	Pragmatica	Sanctio	elfogadá-
sa,	kimaradásunk	az	1749-ben	felállított	Direktóriumból,	II.	József	türelmi	
rendelete,	a	földmérés	ellenzése,	a	parasztfelkelés	leverésére	rendelt	sereg	
egyik	kiinduló	helyszíne,	 stb.).	Másoktól	elkülönítve	 szerepelünk	viszont	
Mária	 Terézia	 pozsonyi	 koronázása	 kapcsán,	 amikor	 a	 királynő	 komoly	
engedményekre	kényszerült	 a	magyar	 rendekkel	 szemben,	 amit	 azok	 fel-
tétlen	 hűséggel	 háláltak	meg,	 József	 reformjait	 azonban	majdan	 jócskán	
megnehezítették	(67.	o.).	A	magyarság	segítsége	a	királynőnek	azonban	egy	
30	ezer	fős	sereg	mobilizálására	korlátozódott,	amely	az	adott	pillanatban	
semmi	 haszonnal	 nem	 járt,	 hiszen	Károly	Albert	Bécs	 helyett	 Prága	 felé	
vette	az	irányt.	Erdély	mint	Mária	Terézia	protestánsokat	áttelepítő	politiká-
jának	célpontja	szerepel	(115.	lap).	Az	adórendelet	visszavonását	követelő	
belső-ausztriai	rendi	törekvéseknek	persze	nem	találhatjuk	magyarországi	
párhuzamát,	hiszen	–	miután	József	uralkodása	utolsó	éveiben	felfüggesz-
tette	a	megyei	önkormányzatok	működését	–	ilyenek	hazánkban	hivatalos	
formában	nem	 léteztek.	Az	pedig,	 hogy	 József	még	életében	visszavonta	
magyarországi	 rendeleteit,	 mentesítette	 II.	 Lipótot	 attól,	 hogy	 a	 magyar	
rendekkel	az	1780	előtti	állapotok	visszaállításáról	kelljen	alkudoznia.	Saj-
nos	Magyarország	kimaradásának	fő	oka	a	további	vitákból,	azaz	II.	József	
rendeleteinek	1790.	 január	végi	visszavonása	nem	szerepel	Philip	Steiner	
könyvében.
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Szabad-e	persze	hiányolnunk	azt,	hogy	egy	ilyen	impozáns	munka	fi-
atal	 szerzője	 nem,	 vagy	 csak	 felületesen	 ismeri	 a	Habsburg	Monarchia	
egyik	összetevőjének	történetét?	Szabad-e	számon	kérnünk	rajta,	hogy	a	
hosszú	 irodalomjegyzékben	 alig	 találunk	magyarországi	 szerzőtől	 szár-
mazó	munkát?	Ez	az	irodalomjegyzék	egyébként	–	egy-két	angol	munkát	
kivéve	–	kizárólag	német	nyelvű	műveket	tartalmaz.	Szerepel	benne	né-
hány	magyarországi	szerző	is:	Sashegyi Oszkár	régebbi	cikkével	az	Acta	
Historica	1958-i	évfolyamából,	Pálffy Géza és Szíjártó M. István tanul-
mányaikkal	Németországban	megjelent	gyűjteményes	kötetekből	 (2009,	
2010,	2011).	A	hiányokért	azonban	aligha	hibáztathatjuk	Philip	Steinert,	
mert	azok	inkább	hazai	történetírásunk	bezártságát,	nyelvi	elszigeteltségét	
tükrözik,	amiből	–	néhány	fiatal	kutató	 révén	–	csak	az	utóbbi	években	
kezdett	kilábalni.

Befejezésül	mégis	hadd	utaljak	egy	olyan	részletre,	amelyet	bármely	ha-
zai	olvasó	különös	érdeklődéssel	kísérhet,	s	ez	a	II.	József	által	Bécsbe	vite-
tett	stájer	hercegi	kalap	Grácba	való	visszavitelének	ügye	(IV.	fejezet).	Ez	a	
fejedelmi	jelkép,	amelyet	egyébként	a	XV.	század	vége	óta	nem	használtak	
az	új	uralkodók	beiktatásakor,	s	messze	nem	volt	olyan	eszmei	jelentősé-
ge,	mint	 a	magyar	 Szent	Koronának,	 1790-ben	mégis	 a	 stájer	 rendek	 fi-
gyelmének	középpontjába	került.	Ezzel	akarták	kifejezni	tartományuk	régi	
szuverenitását.	Visszafogadására	 természetesen	 nagy	 ünnepség	 keretében	
került	sor.	(A	szerző	fontosnak	tartotta	megjegyezni,	hogy	a	kalap	–	több-
szöri	restaurálás	után	–	ma	Ljubljanában,	a	Szlovén	Köztársaság	Nemzeti	
Múzeumában	van	kiállítva.)

A	600	lap	terjedelmű	munka,	a	hatalmas	anyaggyűjtés,	de	akár	maga	a	
megírás	is,	rengeteg	időt	és	feltétlen	áldozatot	követelt	a	szerzőtől,	akinek	
lelkileg	is	közel	kellett	kerülnie	témájához.	Persze	rokonszenve	megosz-
lani	látszik	a	belső-ausztriai	rendek	és	a	két	Habsburg	uralkodó	között.	Az	
örökösödési	háborút	ismertető	fejezetet	(II.)	azzal	vezeti	be,	hogy	Mária	
Terézia	–	a	későbbi	Erzsébet	királyné,	„Sissy”	mögött	–	kétségtelenül	az	
uralkodó	család	második	legnépszerűbb	nőtagja.	A	monarchia	érdekében	
hozott	 intézkedései	 erre	mindenképpen	méltóvá	 is	 teszik.	Mégsem	állja	
meg,	hogy	II.	József	erőfeszítéseinek	ismertetetése	közben	meg	ne	jegyez-
ze,	hogy	mennyire	méltatlan	a	 történetíróktól,	hogy	a	császár	 folytonos	
kritikájával	szemben	Mária	Terézia	rendszerint	csak	elismerést	kap	(62.	
o.).	A	hazai	olvasó	 számára	 furcsának	 tűnhetnek	azok	a	megállapítások	
is,	 amelyek	 –	 a	 német–osztrák	 történetírás	 fő	 vonulatával	 szemben	 –	 a	
konfliktusokban	a	rendi	álláspontnak	fogják	pártját,	a	központosító	bécsi	
kormányzattal	szemben.
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Bár	 könnyű	 olvasmánynak	 aligha	 lenne	 ajánlható,	 Philip	 Steiner	
könyvében	a	tereziánus	és	a	józsefi	kormányzat,	valamint	a	belső-ausztriai	
tartományok	rendjeinek	konfliktusa	olyan	részletes	ismertetést	kap,	amely	
akár	a	bécsi	politika,	akár	a	többi	ország	és	tartomány	ellentmondásainak	
megértéséhez	is	hasznos	támpontot	nyújthat.	Így	feltétlenül	hasznára	válhat	
nemcsak	a	korszak	minden	magyarországi	kutatójának,	hanem	azoknak	is,	
akik	az	ott	szereplő	reformtörekvések	előzményeit	vagy	következményeit	
szeretnék	jobban	megérteni,	és	olvasóikkal	megértetni.
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