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Lehár Antal 1962. november 12-én halt meg Bécsben. Öt évvel élte túl 
feleségét. A klosterneuburgi Ober-Stadt Friedhof-ban (felsõvárosi temetõben), a 
Magerle családi sírban nyugszik, feleségével együtt. A gyászjelentésére kerülõ 
feliratot – a mottót –, saját maga fogalmazta meg halála elõtt: 
 
„Nur ein treuer Diener seines Herrn” 
(„Csak egy hûséges szolgája Urának”)  
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Einrichtungswerk des 

Königreich Hungarn (1688–
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János J. Varga.  
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Minden bizonnyal a kora újkori magyar történelem legvitatottabb munkája 
Leopold Kollonich (1631–1707) kamaraelnök, bécsújhelyi, majd gyõri püspök 
nevével szervesen összekapcsolódott Einrichtungswerk. Történészek generációi pro 
et contra egyaránt szóltak e mûrõl mint az oszmánokkal szembeni gyõztes 
visszafoglaló háborúkat követõen a Magyar Királyság alávetését, gyarmatosítását, 
erõszakos rekatolizálását, elnémetesítését szolgáló tervezetrõl, illetve az általános 
reorganizálás jegyében a közigazgatást, jogszolgáltatást, gazdaságot, az adóztatás 
viszonyait megújító, nagyszabású modernizálási tervrõl. 1683: Bécs felmentése; 
1686: Buda visszavétele, 1687: a második mohácsi csataként elhíresült 
nagyharsányi ütközetben megsemmisítõ vereség Szulejmán nagyvezír hadaira; 
1688: Belgrád ostroma – az 1687–1688. évi pozsonyi országgyûlésen 
egyértelmûnek tûnt, hogy a hadisikerekkel párhuzamosan kidolgozásra 
kerüljenek az I. Lipót uralma alatt egyesülõ Magyarország társadalmi, gazdasági, 
közigazgatási, igazságszolgáltatási, katonai viszonyai. Az elkészült tervezetek 
sorából – így pl. Esterházy Pál nádor a magyar rendi érdekeket képviselõ, Iványi 
Emma által 1970-ben publikált, részeiben e kötetben is megjelent munkája – 
messze kiemelkedett a Kollonich Lipót gyõri püspök irányításával, a korabeli 
államtudományi munkák tematikai rendjét követõ Einrichtungswerk, ami a térség 
történetkutatásának nagy adósságaként 2010-ben Kalmár János és Varga J. János 
szöveggondozásában, szerkesztésével jelent meg, az utóbbi közzéadó elemzõ 
tanulmányával. 

Míg a Iustitiarum fejezet a közigazgatás, jogszolgáltatás részleges szervezeti, 
tartalmi megújítását (pl. Magyar Kancellária újjászervezése, Werbõczy 
Hármaskönyvének korszerûsítése, nemesi elõjogok eltörlése) irányozta elõ, a 
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fölöttébb kényes Ecclesiasticum fejezet a római katolikus egyház anyagi, erkölcsi 
megerõsítését tûzte ki, szabályozta az elismert és megtûrt felekezetekhez való 
viszonyát. A Politicum fejezet egyaránt foglalkozott az elnéptelenedett 
országrészek benépesítésével, a merkantilizmus szemlélete alapján a gazdaság 
megújításával, a gazdasági, pénzügyi feltételrendszer modernizálásával (pl. 
földbirtok hitelképessége, ipar- és kereskedelem fellendítése, mértékrendszer 
egységesítése). Ugyancsak ez a fejezet tárgyalja a közegészségügyi és népjóléti 
intézményhálózat (kórházak, ispotályok) létesítését. A Militare fejezet kevésbé 
távlatos volt, a konkrét problémák megoldására, így a felszabadító háborúk során 
felvonuló keresztény hadseregek hadellátásának javításával foglalkozik, célul 
tûzve ki a visszaélések megszüntetését is. A Camerale fejezet szervesen fûzõdik a 
Politicumhoz, a magyar rendiség vitathatatlan sérelmére az állam adóbevételek 
növelésére koncentrál (pl. fegyverváltság jogintézménye, fogyasztási adó kiter-
jesztése), ugyanakkor a nemesség megadóztatását, az adóteher arányosabb 
viselését látja célszerûnek. 

A kötet kismonográfia terjedelmû, Varga J. János által írott bevezetõje a 16–17. 
század legfontosabb politikai-, had- és kormányzattörténeti eseményeinek 
felvillantásával részletesen tárgyalja a 17. század utolsó másfél évtizedének 
kormányzati berendezkedés megújítását érintõ terveit, külön is elemezve az 
Einrichtungswerk megszületését, kortársi recepcióját, az 1720-as évek elejéig 
kitekintve (1723), hatását a területek demográfiai, gazdasági reorganizációja (pl. 
telepítések problémája), a közigazgatási, jogszolgáltatási intézményrendszerének 
átalakítása tekintetében. A bevezetés részletesen kitér a fontos elaborátum 
kiadásának fölöttébb érdekes, közel kilenc évtizedes múltra visszatekintõ 
historiográfiájára, melyben meghatározó szerepet játszott a jogtörténész Baranyai 
Béla, aki 1921-ben megbízást kapott a kézirat publikálására, munkáját 1945-ben 
bekövetkezett halála után négy évtizeddel a kor kitûnõ ismerõje, Benczédi László 
folytatta, de korai halála megakadályozta annak lezárását. A jelenlegi forrásközlés 
alapját a Baranyai Béla hagyatékában fennmaradt tördelt korrektúra jelentette, 
mely a Justizplatz 1927. évi égésekor elpusztult, Baranyai által még használt 
eredeti példány helyett egy ahhoz filológiailag legközelebb álló, 18. század végi 
másolattal került összevetésre, szükség szerint korrekcióra, kiegészítésre. A 
szöveghû forrásközlést nagyon gazdag tartalmi jegyzetapparátus kíséri, és egy 
fölöttébb gazdag – részben Baranyai hagyatékán alapuló, részben új forrásfeltárás 
eredményeként megjelent, az Einrichtungswerk keletkezésével kapcsolatos 
dokumentumközlés – pl. I. Lipót instrukciója a Magyar Udvari Kancelláriához, 
Esterházy Pál nádor 1688-as berendezkedési tervezete, a tervezet készítésénél 
felhasznált olyan dokumentumok, mint pl. II. Ferdinánd és III. Ferdinánd 
alapításainak alapiratai, az 1681., 1688-as diéták protestánsokra vonatkozó 
törvénycikkei, a frissen visszafoglalásra kerülõ területek felmérésének adatsorai, a 
tervezet vitájával kapcsolatos ülésjegyzõkönyvek és iratok. 
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Minthogy a forrásszövegekben használt rövidítések nem kerültek feloldásra, a 
kötetet egy nagyon részletes rövidítésjegyzék, a földrajzi nevek beazonosításokkal 
ellátott konkordancia-jegyzéke, rezümék, valamint részletes hely- és 
személynévmutató zárja.  

A Kollonich Lipót gyõri püspök nevéhez fûzõdõ Einrichtungswerk 
megjelentetése nem csak a hazai történetírás régi, nagy adóssága volt, de ez a 
kézikönyvszerûen használható forráskötet a tágabb közép-európai térség kora 
újkori múltjának vizsgálata szempontjából is nagy jelentõséggel bír, köszönet érte 
a sajtó alá rendezõ, szerkesztõknek, a kiadónak! 
 

 

 

 

 

SZENDE KATALIN 

 

In labore fructus. Jubileumi 

tanulmányok 

Gyõregyházmegye történetébõl. 

Szerk. Nemes Gábor – Vajk 

Ádám.  
Gyõr, 2011. 

 

 
A levéltárügy szempontjából az 1989-es rendszerváltás után az egyik 
legfontosabb változás az egyházi levéltárak megerõsödése: szervezeti felépítésük 
megújulása és a restitúció révén az ott õrzött anyag jelentõs mennyiségi bõvülése 
volt. Ezek közül is kiemelkednek az észak-dunántúli katolikus egyházmegyék: 
Veszprém, Szombathely és Gyõr gyûjteményei. Nem kevésbé fontos a személyi 
feltételek jelentõs javulása: egy kitûnõen képzett fiatal levéltáros generáció színre 
lépése, akik friss lendülettel és erõs szakmai elhivatottsággal vették kézbe a rájuk 
hagyományozott vagy újból átvett dokumentumok rendezését, feldolgozását és 
hozzáférhetõvé tételét. Az itt bemutatott kötet két szerkesztõje is ezek közé a 
fiatal levéltárosok közé tartozik, akik a generációváltás után Lukácsi Zoltán 
korábbi igazgatótól vették át a Gyõri Egyházmegyei Levéltár (GyEL) állományát.  

Ezek a változások örvendetesen fellendítették az említett gyûjtemények, 
köztük a gyõri kutatottságát, nemcsak a szûkebb értelemben vett egyháztörténet, 
hanem a gazdaság-, társadalom-, politika-, mûvelõdés- és településtörténet 
szempontjából is. A jelen kötet, amellyel a Gyõri Egyházmegyei Levéltár 
újjáalakulásának 10. évfordulóját köszöntik az intézmény munkatársai és kutatói, 
gazdag tárházát nyújtja mindazoknak a lehetséges kutatási irányoknak, 
amelyekhez a Levéltár állománya felhasználható. Több olyan tanulmányt is 
olvashatunk természetesen, amelyek az egyházmegye területén található más 


