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gyakorlatának és változatainak ismeretében, magas műveltséggel, a lényeget tiszteletben tart-
va, mégis kreatív módon, ízlésesen alkottak meg egy új és nagyra törő hagyományt. A kódex 
tulajdonképpeni liturgikus tartalmának bemutatása a mű következő kötetének témája lesz. 

Keglevich Kristóf

VERFASSUNGSGESCHICHTE DES ALTEN REICHES
(Basistexte – Frühe Neuzeit Band 1)

Szerk. Gabriele Haug-Moritz
Steiner, Stuttgart 2014. 283 oldal

A Steiner kiadó 2014-ben egy új sorozatot indított, elsődlegesen abból a célból, hogy a 
német egyetemek számára olyan bázisszövegeket gyűjtsön össze, amelyek a szerkesztők 
igényei és meglátása szerint egy–egy témakör tárgyalásakor megkerülhetetlen olvasmány-
ként adhatók a diákok kezébe. A kiadó és a sorozatszerkesztő Barbara Stollberg-Rilinger 
feladata nem könnyű, nemcsak azért, mert nagyon nehéz olyan szerkesztőt találni, aki ezt 
a nehéz feladatot megfelelően el tudja végezni, hanem azért is, mert a német szakirodalom 
az egyik leggazdagabb Európában. Az első kötet óta évről évre újabb és újabb kötetek jelen-
tek meg, sorrendben a következők: Verfassungsgeschichte des Alten Reiches. (Basistexte – 
Frühe Neuzeit Band 1) Szerk. Gabriele Haug-Moritz. 2014.; Reformation. (Basistexte – 
Frühe Neuzeit 2) Szerk. Matthias Pohlig. 2015.; Die europäische Expansion. (Basistexte – 
Frühe Neuzeit 3) Szerk. Peter Burschel – Juterczenka Sünne. 2016., végül Stadtgeschichte. 
(Basistexte – Frühe Neuzeit Band 4) Szerk. André Krischer. 2017. Minden egyes kötet szűk 
300 oldalon a szerkesztők által kiválasztott szövegeket és egy erősen megszűrt bibliográfi át 
tartalmaz. A kötet tartalma és a válogatott bibliográfi a egyértelművé teszi, hogy tankönyv-
sorozatról van szó, ami egyike azoknak a sorozatoknak, amelyek a német felsőoktatásban 
oly kiváló szerzők által, azonban az egyes témakörök iránt érdeklődők számára is nagyon 
hasznos kézikönyvekként felhasználható köteteket tartalmaznak. (Ehhez hasonlóak vol-
tak például az Oldenbourg Kiadó által jegyzett Enzyklopädie Deutscher Geschichte és a 
Grundriss der Geschichte sorozatok.)

Az első kötet témakörének a sorozatszerkesztő az alkotmánytörténetet választotta. A téma 
Magyarországon a 19. században volt a legintenzívebb kutatási terület, míg az utóbbi évti-
zedekben az alkotmánytörténeti kérdések már nem a mainstreamhez tartoznak. Ez annak 
ellenére elmondható, hogy a kora újkor tekintetében Pálff y Géza monográfi ája (A Magyar 
Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp. 2016.) visszakanyarodott azok-
hoz a kérdésekhez, amelyek a Magyar Királyság alkotmányos helyét jelölték ki a Habsburg 
Monarchián belül. Szíjártó István pedig a magyarországi diéták kutatásával a rendi alkotmá-
nyosság legfontosabb fórumának feltárását végzi. A 19. században oly jellemző jogi háttérrel 
rendelkező történészek száma mára igencsak megcsappant, így akár érthető is, hogy a magyar 
történetírásban az alkotmánytörténet rovására inkább a levéltárakban is gyakran használt 
közigazgatás-történet vált az egyik fontosabb kutatási területté. Az alkotmánytörténet alko-
nya nem véletlen, és ugyanez a jelenség a német történetírásban is megjelent, hiszen a nemzet-
államok kialakulását éppen ez a diszciplina látta el megfelelő történeti tudattal.

A kötet tanulmányai a tanulmányok kiválogatásának szempontjaira is mutatnak, de a szer-
kesztő, előszava is ezt erősíti meg. A szerkesztő a válogatást három nagyobb elemre bontot-
ta. Az első szekcióban a német alkotmánytörténet hagyományait felmutató két tanulmányt 
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válogatott be. Két olyan tanulmányt, amelyek a német–német viszonylatban a 19. század legna-
gyobb problémája: a nagy avagy kis német megoldás köré csoportosuló elemzéseket, történeti 
előképeket tárgyalják. Az egyesült Németországban parlamenti helyet is elnyerő Heinrich von 
Treitschke, illetve a Bécsbe emigráló Onno Klopp két írásáról van szó. Ezt követően a szerkesz-
tő inkább a mai kutatások felé fordult. A német alkotmánytörténet-írásban az 1970-es és 1980-
as évek fordulópontot jelentettek. Ekkor a kutatási terület új lendületet kapott. Karl Otmar 
von Aretin 1967-ben kiadott habilitációs dolgozata (Heiliges Römisches Reich 1776–1806. 
Reichsverfassung und Staatssouveränität. Wiesbaden 1967.) ebben a változásban kiemelkedő 
szerepet kapott, ahogy Peter Moraw és Volker Press vitaindító tanulmánya, ami a Zeitschrift 
für Historische Forschungban jelent meg 1975-ben. E tanulmány újabb, 2001-ben kiadott ver-
ziója az első a kutatási programokat tartalmazó fejezet három tanulmánya közül. A szerkesztő 
tudatosságát mutatja, hogy a másik két alapvető vitaindító tanulmány ugyanezekben az évek-
ben megjelent írásokból áll. Moraw és Press tanulmánya mellé így került Georg Schmidtnek a 
német komplementer államról szóló írása, valamint Barbara Stollberg-Rilinger 2002-ben meg-
jelent munkája, amely az alkotmánytörténeti kérdéseket a ceremoniális elemek vizsgálatának 
rejtett nyelvével kívánja felfedni. Georg Schmidt a jénai iskola fontos tagjaként e tanulmányá-
ban az állam fogalomváltozásaira hívta fel a fi gyelmet, valamint arra, hogy a felekezeti kérdések 
hogyan változtatták meg a „Nation” (politikai nemzet) összetevőit, ahol így a nyelv és a kultúra 
vált az egyik fontos összekötő elemmé. A „münsteriek”-et képviselő Barbara Stollberg-Rilinger 
a kulturtranszfert állította – alapvetően kultúrtörténeti oldalról érkező – kérdései középpont-
jába. A szerző a propaganda, az etikett, a ceremoniális elemek, a politikai identitást kifejező 
jelképek és szimbólumok fontosságára hívta fel a fi gyelmet e programadó cikkében. Teljesen 
újszerűen az alkotmánytörténetre mintegy politikai kultúrtörténetként tekintett. Az 1975-ben 
megjelent közös tanulmány az alkotmánytörténet új útját a társadalomtörténeti kérdések felől 
kívánta leginkább kijelölni. Az államgépezetben részt vevő személyek társadalmi hátterét, a 
ma oly divatos kapcsolatháló felfedését, a szakszerűség kérdését éppen úgy felvetették, mint a 
birodalmi politizálás alapvető helyszínéül szolgáló birodalmi gyűlések és hivatalok működését, 
felépítését, a gépezetet működtetők szerepét.

Ehhez a programhoz igazodnak a kötet fejezetei. A következő blokk Peter Moraw 1980-
ban megjelent tanulmányát tartalmazza, amely az addigiakhoz képest egy teljesen új ké-
pet nyújtott a birodalmi gyűlésről. E tanulmányban a szerző a normalizálódás és a biro-
dalmi gyűlés hivatallá válásának bemutatásával egy jóval szélesebb jelentéstartalmat adott 
a birodalmi gyűléseknek, egyben ráirányította a fi gyelmet arra, amit az 1975-ben megje-
lent programnyújtó tanulmányban az igazgatástörténet irányába mutató kutatásoktól vár-
tak. Albrecht P. Luttenberger a magyarországi olvasók számára kevésbé ismert név, de a re-
gensburgi professzor 1987-ben megjelent tanulmánya éppen arra a területhez adott újabb 
módszereket, amelyet ma Barbara Stollberg-Rilinger kutatásai testesítenek meg leginkább. 
Luttenberger a ceremoniális elemek vizsgálatával a birodalmi gyűlés kommunikációs stra-
tégiáját mutatta be, rámutatva arra, hogy az oly unalmasnak vélt ceremónia milyen fon-
tos eleme és forrása az alkotmánytörténetnek, valamint ennek az igen összetett államnak, a 
Német-római Birodalomnak (Német Nemzet Szent Római Birodalma) működésében vég-
zett vizsgálatoknak. A szerző a szimbolikus kommunikációt állította vizsgálatai előterébe, 
amivel valóban új módszertant alkotott, egyben teljesen új érvelési rendszert vezetett be. 
Luttenberger alapvető tanulmánya a működési elvek és a gyakorlat közötti különbségeket, 
az előírások és a valódi működésben rejlő kis nüanszokat éppúgy bemutatta, mint e fórum 
(és minden emberek által alkotott intézmény) működésében az információk fontosságát, az 
érdekérvényesítés módszerét.

Az  utolsó fejezetben a vesztfáliai békét követő időszakról szóló két tanulmányt talál-
juk. E  tanulmányok alapvető kérdése az, hogy a megváltozott, és még inkább széttagolódó 
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birodalmat mi tartotta össze egészen a napóleoni időszakig. Volker Press 1989-ben megjelent 
tanulmányát a szerkesztő joggal válogatta ebbe a részbe, hiszen a szerző a porosz–osztrák du-
alizmus mellett a császár-rendek dualizmusát is bemutatta mint a birodalom alapvető jelleg-
zetességét. Tanulmányában a birodalmi gyűlést az abban részt vevő államok kommunikációs 
csatornájaként villantja fel, ami ismételten az információk, az érdekérvényesítés, a politika mű-
ködésének alapvető elemeinek az elemzéséhez vezetett. A blokk és a kötet utolsó tanulmánya 
a szerkesztőnek 1992-ben megjelent tanulmánya, ahol elsődlegesen a korszak nagy kérdését, a 
konfesszionalizmus és a birodalom viszonyát tárgyalta. A vallás, a felekezeti pluralizmus a rendi 
összefogás egyik legfontosabb elemeként mutatkozik be ebben a történeti kutatásokba alapve-
tően beépült tanulmányban. A tanulmány főként a politikai akarat ellenére létező és a császári 
politikától független evangélikus rend működésének fontosságára mutatott rá.

Az olvasóban felmerülhet, hogy a mai digitális világban szükség van-e olyan kötet kiadá-
sára, amely szöveggyűjteményként áll az oktatás rendelkezésére. A saját véleményem az, hogy 
e kötetnek nem a kizárólagosság volt a célja, hanem az iránymutatás, amit az is jól szemléltet, 
hogy a mellékelt bibliográfi ában valóban kézikönyv jelleggel kiváló válogatás is rendelkezé-
sére áll azoknak, akik – felbuzdulva a kötetben talált progresszív írásokon – tovább akarják 
mélyíteni tudásukat. Mindez a sorozatban azóta évente megjelenő következő kötetekről is 
biztonsággal elmondható. A  kötetek kiválóan válogatott tanulmányokat tartalmaznak, és 
ugyan felmerülhet a gondolat, hogy egy meglehetősen szűk körből került ki a szerzői gárda, 
mégis joggal elmondható, hogy a témában a legfontosabbnak tekinthető tanulmányok egy 
kötetben megtalálhatók, és „kötelező” olvasmányként az alkotmány-, politika-, hivatal- és 
igazgatástörténet művelői számára rendelkezésre állnak. A magyarországi kutatás számára 
mindenesetre valóban arra mutatnak rá, hogy az az út, amin most járunk, nem tér el jelentős 
mértékben attól, amit ma Európában e témakörben művelnek.

H. Németh István

Hermann István
A VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYE IGAZGATÁSA 

A 18. SZÁZADBAN, 1700–1777
MNL Veszprém Megyei Levéltára – Veszprémi Főegyházmegye, 

Veszprém 2015. 353 oldal

Kosáry Domokos állapította meg a 18. századi magyar művelődéséről írt összegzésében, hogy 
a katolikus expanzió mértékét csak a helyi, egyes egyházmegyei adatokból tudjuk majd fel-
mérni. Azonban Kosárynak nem állt rendelkezésére még olyan mélységű feldolgozás ilyen 
téren, ami akárcsak egy általánosabb megállapítást is megelőlegezhetett volna. Az elmúlt két 
és fél évtizedben azonban a 17–18. századi egyháztörténet-kutatás jelentős előrelépést tett, 
hogy ezeket a hiányokat ledolgozza. Különösen igaz ez a dunántúli területekre, elég csak 
a Pécsi Egyháztörténeti Intézet munkáira vagy Fazekas István győregyházmegyés kutatá-
saira gondolni. Bár a veszprémi egyházmegye-történet kutatása nagy múltra tekint vissza, a 
most bemutatásra kerülő kötet, Hermann István munkája az említett hiányt tovább szűkíti. 
A szerző korábbi doktori disszertációján alapuló monográfi ájában a helyi források mélyreható 
és alapos feltárásával, kritikus összevetésével eddig nem ismert mélységben tárta fel az ösz-
szeomlott egyházi struktúrának a 18. századi újraszervezését.


