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Intézményünk 2014-ben nyert  727 ezer forint  támogatást Hermann István, A
veszprémi  egyházmegye  igazgatása  a  18.  században  című  doktori  értekezésének
kiadására.

Az alapkutatásokra épülő monográfia a vizsgált korszakban a Dunántúl közel
felére kiterjedő egyházmegye újjászervezését mutatja be részben intézménytörténeti,
részben társadalomtörténeti vetületét vizsgálva a kérdéskörnek. A kötet első felében a
szerző a plébániahálózat, illetve az espereskerületi rendszer kialakulását veszi górcső
alá, míg második részében az egyházmegye irányításában szerepet játszó csoportok
vizsgálata kerül sorra. A 18. századra vonatkozóan korábban nem készült ilyen, egy
egyházmegye  újjászervezését  prozopográfiai  és  topográfiai  adattárra  támaszkodó
feltáró  munka,  így  kijelenthető,  hogy  kiadásával  hiánypótló  művel  gazdagodott  a
magyar egyháztörténet-írás.

A  kézirat  kiadásra  történő  előkészítése  során  váratlan  segítséget  kaptunk  a
Veszprémi Főegyházmegyétől, amely – tudomást szerezve a kiadás előkészületeiről –
támogatását  ajánlotta  fel  a  kötet  megjelentetéséhez.  Ez  tette  lehetővé,  hogy  a
térképmellékletek a pályázatban tervezettnél nagyobb, B/2-es formátumban kerüljenek
kiadásra,  s  a  használhatóság  érdekében  a  könyvtesttől  különálló  mellékletként
készüljenek el.

A  Veszprémi  Főegyházmegyével  történő  megállapodásunk  része,  hogy  a
Főegyházmegye  a  támogatásért  cserébe  kapott  példányokat  részben  a  Veszprémi
Érseki Hittudományi Főiskolán zajló egyháztörténeti  oktatás segédanyagaként fogja
hasznosítani. Ezáltal, valamint a levéltár cserekapcsolataira építve a vizsgált terület,
illetve a Kárpát-medence közgyűjteményein keresztül a megjelent példányszám több,
mint fele a kiadással közel egy időben eljut az érdeklődő olvasókhoz, ezáltal növelve a
hasznosulás mértékét.

Ugyancsak a minél szélesebb olvasóközönséghez történ eljuttatás indította arra
a  kiadókat,  hogy  Veszprém  mellett  a  18.  századi  egyházmegye  "jogutód"
egyházmegyéinek  székhelyén,  azaz  Székesfehérvárott  és  Szombathelyen,  illetve
természetesen Budapesten is könyvbemutatón ajánljuk a monográfiát az érdeklődők
figyelmébe.

Ezúton  is  megköszönve  a  Kollégium  támogatását  kérjük  beszámolónk
elfogadását!

Veszprém, 2015. december 15.

Hermann István s.k.
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