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A felvilágosodás kutatói az utóbbi évtizedekben elsősorban a korszak heterogenitását emelték

ki. Ian Hunter versengő felvilágosodásokról értekezett, Robert Darnton szerint a francia

forradalom eszmetörténeti háttere nem a felvilágosodás racionalista filozófiájában gyökerezik,

hanem – éppen ellenkezőleg – a felvilágosodás ellenzőinek körében rekonstruálhatjuk azt, J.

G. A. Pocock egy konzervatív felvilágosodás politikai nyelvének jelenlétét mutatta ki a 18.

századi angol gondolkodók körében. Az eszmetörténeti és társadalomtörténeti kutatások

rendre a korszak diverzitására mutatnak rá. Mindez nem véletlen. A 18. század ugyanis – s

ebben többé-kevésbé mindenki egyetért – egy újfajta embertípus megjelenését hozta magával.

E fordulatot a disszertáció az „antropológiai fordulat” kifejezéssel írta le. Ennek lényege az,

hogy az ember mint morális létező saját magát a megismerés tárgyaként határozta meg. A

felvilágosult értelem ugyanakkor antropológiai érzékelés tárgya volt, s ebben az értelemben

érzékeny értelem. S bár épp e kor gondolkodói állították egymással legélesebben szembe az

érzékelést a rációval, az érzékenységet és a képzelőerőt az észbeli és értelmi képességekkel,

az érzéki benyomásokról és a testi hatásokról tett megfigyelések – a születő esztétikától az

orvostudományig – többnyire mégis a test és lélek közötti közvetítés lehetőségeit firtatták. S

miközben a 18. század második felétől az antropológusok azon fáradoztak, hogy

valamiképpen legyőzzék a kartéziánus szubsztanciadualizmust, eközben az ismeretelmélet

olyan felértékelődésének vagyunk tanúi, ami látványos perspektívaváltáshoz vezetett az

etikától kezdve az esztétikai gondolkodáson át egészen a büntetőjogig vagy az

államelméletekig.

E fordulatnak irodalomtörténeti hatása az érzékeny embertípus irodalmi szerepeiben

ragadható meg. Az érzékeny embert – s itt nemcsak az érzékeny levélregények hőseire

gondolhatunk – egyfelől az értelem és érzelem közötti mérték megtalálása foglalkoztatja,

másfelől az élet és irodalom közötti kapcsolat kiterjesztésének lehetőségei. Mindez azt jelenti,

hogy ekkor még nem határolódik el az esztétikai területe a mindennapokban megélt élet egyéb

területeitől, ugyanakkor az érzékeny ember számára a csiszoltság és kiművelődés (Bildung)

éppen az esztétikai érzékelésen keresztül hozzáférhető. Ebből pedig az következik, hogy a

társadalmi cselekvésnek nem elsősorban a szép megtalálására irányuló törekvései is

esztétikailag érthetőek meg.

A disszertáció hőse, gróf Dessewffy József (1771–1843) a 18. század szülötte. Hosszú

pályája során számos területen feltűnést keltett közéleti tevékenysége: kétségtelen, hogy ő a

19. század első évtizedeinek egyik meghatározó figurája. Ha a korszakkal foglalkozó

szakkönyvek névmutatóit böngésszük, Dessewffy neve meglehetősen sűrűn fordul elő.
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Ugyanakkor e hivatkozások, idézetek általában nem Dessewffyről szólnak, hanem itt-ott

előbukkanó alakja, megszólalásai csupán illusztrációul szolgálnak, az ő személyén keresztül

férhetünk hozzá mások nézeteinek megítéléséhez. Dessewffy figurája, szereplése egyfajta

bemérési pontként szolgál tehát, hozzá képest mutatkozhat meg a többiek (például Kazinczy

Ferenc vagy gróf Széchenyi István) nagysága, ám ő maga önértékét tekintve inkább

másodlagos szerepet játszik. Hogy a grófkisasszonyt feleségül nyerő Kazinczy voltaképpen

grófi rangjáért tisztelte; hogy csak baráti kapcsolatuk meghittsége magyarázza, hogy elnézte

neki logikai bakugrásait; hogy Dessewffy csupán kiterjedt mecénási tevékenységének és

társadalmi rangjának köszönheti, hogy megjelenhettek dilettáns költeményei; hogy bátor

politikusi kiállása miatt tisztelték ugyan, de a mérhetetlen műveltségét fitogtató főúr háta

mögött kortársai összemosolyogtak; hogy Széchenyi és Bajza a harmincas években

„könnyedén megnyerték” ellene folytatott vitáikat; hogy az idősödő gróf a harmincas évektől

a fiatal reformnemzedék legnagyobb politikai ellenfelévé vált – efféle állításokat bőséggel

olvashatni Dessewffyről. Mindez persze nem jelenti azt, hogy Dessewffy a maradiság és a

vagyonból adódó hatalmával visszaélő tehetségtelenség jellemzői segítségével a magyar

historiográfia amolyan démonikus negatív szereplőjévé vált volna, hiszen e vélemények

hátterében nem áll társadalmi szereplésének, sőt irodalmi tevékenységének átfogó képe –

Dessewffynek folyton azt az arcát látjuk, mely az adott érvelésben éppen fontosnak látszik.

Így fordulhat elő, hogy amikor e figura értékelése is megtörténik, s nem csupán

mentalitástörténeti adalékként lesz egy-egy elbeszélés szereplője, hol pozitív, hol negatív

szereplőként kerül elénk. Miközben például a sajtószabadság történetében egyértelműen

pozitív szereplő, aki elsőként kezdeményezte az előzetes cenzúra teljes eltörlését, aközben –

éppen ugyanekkor – ő a szűklátókörű konzervatívok vezéralakja, aki nem érti, mert

társadalmi-rendi korlátai miatt nem is értheti Széchenyi reformterveit vagy Bajza romantikus

stílustörekvéseit.

E meg-nem-értés véleményem szerint az érzékeny embertípus 19. századi hanyatlásával

és bukásával magyarázható. Dessewffy hol a magyar történelem, hol a magyar

irodalomtörténet, hol a magyar művelődéstörténet egyik szereplője, holott ő a maga részéről e

területeket nem választotta el egymástól élesen. Az ő számára a társadalmi cselekvés

nyilvánossága, a mindennapi élet társas és magángyakorlatai egyaránt esztétikailag voltak

elgondolhatóak.

A disszertáció bevezető fejezete élet és irodalom kutatásának historiográfiáját vázolja. A

18. századi emocionalizmus kutatását az irodalomtudomány és a történettudomány egymástól

elválasztva kezelte. A könyvek nyelvének és az élet nyelvének kutatása párhuzamosan haladt
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ugyan, de külön utakon. Az élet nyelve inkább a történettudomány, a könyvek nyelve inkább

az irodalomtudomány, az esztétika- és eszmetörténet illetékességi körébe tartozik, s bár az

utóbbi évtizedekben a történetírásban megjelenő új módszereknek (mikrotörténetírás,

kulturális antropológia stb.), illetve a mindennapi életre vonatkozó történetírói figyelemnek

(Alltagsgeschichte) köszönhetően e két terület számos ponton találkozott, s a tudományos

gyakorlatban a mindenkori másik területnek a létjogosultságát nagyobbrészt el is ismerik, az

oktatás és kutatás mindennapjaiban a két terület viszonya gyakran inkább mégis kapcsolódás

nélküli egymásmellettiséget jelent. Az ilyen elhatárolások természetesen sohasem

problémamentesek, s a határok sem statikusak. Akár az olvasástörténet, akár a művelődés-

illetve mentalitástörténet területére kalandozunk, gyakran találkozunk határátlépésekkel. A

mikrotörténetírás és a mindennapok történelme olyan területekre irányította a figyelmet,

melyek hagyományosan kívül esnek a történeti érdeklődés territóriumán, olyan források

váltak egyik pillanatról a másikra a történetiség elsőrendű megismerési területévé, melyek

korábban legfeljebb adalékként szolgáltak a történelem viharos évszázadainak leírásához. E

területrendezés során többek között olyan műfajok értékelődtek fel, mint például a naplók,

magánlevelezések, útirajzok, melyek egyaránt tekinthetők irodalmilag megformált,

esztétikailag is értékelhető műalkotásoknak, a korszak ideológiai diskurzusait megszólaltató

eszmetörténeti forrásnak, valamint fontos adatokat is közlő történeti dokumentumoknak.

A fejezet az öngyilkosság példájával mutatja be élet és irodalom diskurzusainak

összjátékát. Az esettanulmány két dolgot érzékeltet: Egyfelől az élet nyelvének és a könyvek

nyelvének szétválasztása korántsem probléma nélküli hermeneutikai művelet. Éppen

ellenkezőleg: nem egyszerűen az emberi élet tapasztalatai válnak irodalmi jelenséggé, hanem

élet és irodalom egy kulturális diskurzusban igen szoros, sőt, elválaszthatatlan kapcsolatba

kerülnek egymással. Másfelől a korszak diszkurzív viszonyai rendkívül bonyolultak, s

nemcsak azért, mert a nagy erudícióval megírt szövegek – legyenek azok irodalminak szánt

szövegek vagy eltérő források – komoly műveltségbeli tudást mozgósítanak, hanem azért is,

mert ezek az írások olyan utalásrendszerbe illeszkednek, melyek ma már igen nehezen

felmérhetőek – ha felmérhetőek egyáltalán.

Az első fejezetben bemutatom Dessewffy pályájának fontosabb állomásait,

munkásságának irodalom- és politikatörténeti kontextusait. Toldy Ferenc, báró Eötvös József,

Csengery Antal és Ferenczy József életrajzi leírásait egymás mellé helyezve láthatóvá válik a

Dessewffy-jelenség két befogadási dilemmája: egyfelől a hosszú életpálya egységének,

másfelől a főúri művelődés megítélésének kérdése. Dessewffy igen hosszú, legalábbis a 18–

19. század fordulóján hosszúnak számító életet élt.
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Pályája keresztezi a felvilágosodás, biedermeier, romantika fogalmakkal jellemzett

irodalomtörténeti és a rendi ellenzékiség, liberális reformellenzékiség fogalmaival leírt

történelmi korszakokat. Toldy e pályán határozottan törést érzékelt: Dessewffy, aki ifjabb

korában, országgyűlési követként a magyar nyelv ügyének harcosa volt, idősebb korában

képtelen volt követni a változásokat. Eötvös ezzel szemben amellett érvelt, hogy Dessewffy –

követvén a sztoikus bölcseket – egész élete során következetes maradt elveihez, s azokat nem

áldozta fel pártérdekek miatt. S végül Ferenczy a pálya értékét annak sokszínűségében látta,

szerinte Dessewffy minden területen maradandót alkotott, de e területek csak annyiban

kapcsolódnak össze, amennyiben mindegyik a haza, a köz ügyeit szolgálja.

A 19. század elejének politikatörténete egy kis- és középnemesi társadalmi réteg (az ún.

bene possessionati) politikai szerepének megerősödését állítja. A disszertáció amellett érvel,

hogy a főrangúak a magyar művelődéstörténetben a 19. század közepéig őrzik meghatározó

pozíciójukat. A mecenatúrára épülő művelődésszerkezet nem egyik pillanatról a másikra

alakul át ugyanis, hanem éppen az arisztokraták kezdeményezésére és irányításával jönnek

létre azok intézmények (Nemzeti Múzeum, Magyar Tudós Társaság, az első közkönyvtárak

stb.), melyek a polgári nyilvánosság letéteményesei lesznek. Dessewffy e lassú átmenet egyik

fontos szereplője, akinek pályáján egyaránt nyomott hagyott a reprezentatív nyilvánosság több

száz éves hagyománya, valamint az újabb korok polgári nyilvánosságának hatása.

Dessewffy Józsefnek négy gyermeke született. A második fejezetben azt vizsgálom,

hogy milyen nevelési elvek alapján és gyakorlat segítségével nevelte fel három fiát és egy

szem leányát. A 18. századot többször nevezték már a pedagógia évszázadának, Paul Ariès

egyenesen azt állította, hogy ekkor jelenik meg a gyermek fogalma az európai

kultúrtörténetben. Mindez természetszerűleg lemérhető a közoktatás látványos fejlődésén is,

de a főrangúak nevelésre irányuló figyelmének növekedésében is tetten érhető. Dessewffy

családjában is megfigyelhető e jelenség: a fiúkat házi nevelők sora tanította, a gróf

személyesen felügyelte a görög és latin tanulmányaik alakulását, külön testnevelő tanárt

fogadtak, a lány, Virginia mellett pedig francia társalkodónők szolgáltak. Az újabb idők

pedagógiai elveinek hatása rekonstruálható a család gyakorlatában: Locke, Rousseau, Kant,

Pestalozzi hatása is kimutatható. Mindezt Dessewffy az antik műveltség elsajátításának

igényével kapcsolta össze: gyermekeinek már névadásával utalt arra, hogy milyen példák

követését ajánlja számukra, görögül taníttatta őket stb. A sztoikus erények gyakori

megjelenése a gyermekek nevelésében azonban nemcsak Dessewffy neoklasszicizmusából

következik, de az érzékeny ember mértékre törekvő esztétikai életviteléből is. S mindezt a

Dessewffy család arisztokrata nevelési hagyományai is kiegészítik: a főúri magánszínházak
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pedagógiai használatától kezdve a peregrinációs intelmeken át a nyilvános főúri vizsgákig a

reprezentatív nyilvánosság korábbi formái számos esetben visszatérnek. Végső soron

Dessewffy nem kíván szakítani a család hagyományos nevelési módszereivel, mikor az újabb

pedagógiai elveket beépíti gyermekei nevelési gyakorlatába, inkább modernizálni kívánja

azokat.

Dessewffy és Kazinczy igen jó barátok voltak. A harmadik fejezetben a több évtizedes

barátság néhány nézeteltérését elemzem. Azokat, ahol a két barát esztétikai kérdések felett

vitatkozott. Ulrich Im Hof kiváló könyvében a 18. századot a „társiasság századának” (das

gesellige Jahrhundert) nevezte. Az érzékeny barátság diskurzusa nem pusztán a másikkal

való egyetértésre épül, hanem a mások érzelmeire való fogékonyságra. A privatum és

politicum között az embernek nem választania kell, hanem a megfelelő egyensúlyra kell

törekednie, s a boldog élet eléréséhez – amint a sztoikusok tanították – a társas kapcsolatokon,

így a barátságon keresztül vezet az út. Az önszeretet ellen oly gyakran felszólaló Dessewffy

számára e humanista műveltség nagyon is élő, a gyakorlati életben is alkalmazható

hagyomány. Számos kortársához és példaképéhez hasonlóan (ő maga Montesquieu-t,

Shaftesburyt és La Rochefoucauld-t idézi) úgy gondolta, hogy a társas érintkezésnek ízlést

csiszoló hatása, az ember kiművelése elvezeti az egyént a szabadsághoz (mely itt egyaránt

jelenti a politikai cselekvés szabadságát, valamint a barátságban testet öltő kritika

szabadságát). E társias antropológiai modell a barátságot felértékeli egyfelől, másfelől igen

meg is terheli (érzékeny egyensúlyi helyzetté alakítja) azt.

A fejezet első alfejezetében a Kisfaludy Sándor költészete feletti vitát elemzem. Mint

ismeretes Kazinczy Kisfaludy költészetét nem kedvelte, grammatikai hibákat látott a

versekben. Dessewffy látszólag egyetértett barátja ítéletével, ám közelebb lépve a

levélváltáshoz, a különbségek is jobban látszanak. Kazinczy Winckelmann követője, az ő

esztétikai ítéletét elsősorban imitációelméleti megfontolások befolyásolják: azt a számos

helyen felbukkanó, akár Schillernél, Friedrich Schlegelnél vagy éppen Herdernél is

megfogalmazódó tézist idézi, mely a hajdankor és a jelenkor közötti áthidalhatatlan

elválasztottságot hangsúlyozza, ugyanakkor Winckelmann-nal együtt úgy gondolja, hogy a

művészet több a természet puszta utánzásánál, hiszen az eszményi szépség a valóságot az

ideán keresztül mutatja. A test önmagában nem szép, s a művész eszményítő munkájára is

szükség van ahhoz, hogy esztétikai tárggyá válhasson. Ezzel szemben Dessewffyt

kifejezésesztétikai problémák izgatják: a Winckelmannt bíráló Lessinget követve úgy

gondolja, hogy az ábrázolás tárgyának megfelelő ábrázolási módot kell találni, s ily módon a

rút dolgok rútként is láthatóvá tehetőek. Kisfaludyt Dessewffy azért bírálja, mert véleménye
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szerint a pipázás a metareflexív filozofikus költészethez tartozik, s a pipafüst látványa nem

illik a szerelmi költészethez.

A fejezet második alfejezetében a Csokonai Vitéz Mihály körüli vitát elemzem.

Dessewffyt zavarja, hogy Kazinczy Csokonai halála után is javítana annak versein. Szerinte a

kritikaírás célja nem a szépség elvont eszméjének számonkérése, hanem az a társalgás egyik

formája. Véleménye szerint lehet, sőt szükséges a kritika, hiszen az ízlésítéletek ily módon

fejlődnek, csiszolódnak, ugyanakkor azt gondolja, hogy illetlenség olyan embert kritikával

illetni, aki már nem tud válaszolni. Ez a társalgási gyakorlat egyaránt megjelenik Dessewffy

irodalmi és politikai tevékenységében, nyilvános és magán megnyilvánulásaiban. Kazinczy

kritikai gyakorlata mindemellett abban a tekintetben is sértette Dessewffy kritikai normáját,

mivel szerinte minden beszélgetés konkrét helyzetekhez kötődik, s éppen ezért figyelembe

kell vennünk azt a kontextust is, ahol Csokonai versei megszülettek. Amikor Kazinczy utólag

átírja Csokonai verseit, kiszakítja azokat elsődleges környezetükből. A Kazinczy és

Dessewffy közötti különbség abban a tekintetben is megjelenik, hogy előbbi inkább a német

idealizmus esztétikai elveinek követője (s Goethe művészetének rajongója), utóbbi inkább a

francia és angol irodalom nagyságát hirdeti (s Goethe művészetét nem tartja sokra).

Dessewffy Józsefnek életében nem jelent meg önálló verseskötete. Fennmaradt viszont

több kéziratos kötete, s ismerjük a versekre vonatkozó kiadási terveit. A negyedik fejezetben

az egyik ilyen kötet, az 1825-ös „Pro Typo” című kézirat verseit elemzem. A kötetre jellemző

– a már eddigiekben is megfigyelt – kettősség: egyfelől a reprezentatív nyilvánosság

hagyományainak jelenléte, másrészt az e hagyományok modernizálására irányuló törekvések.

A kötet a fennmaradt előfizetési felhívása szerint az országgyűlés tekintélyes tagjai (többek

között gróf Széchenyi István vagy báró Wesselényi Miklós) gyűjtötték volna a kötet leendő

vevőit. Mindez azt mutatja, hogy Dessewffy nem saját, létező erőforrásaiból kívánta kiadni

verseit, hanem előfizetőket keresett hozzá, tehát egy modern értelemben vett publikum elé

kívánta bocsátani azokat, ugyanakkor meg is kívánta őrizni annak reprezentativitását, hiszen

az arisztokrata barátok bevonása kiadási folyamatba egyúttal a kötet társadalmi rangját is

garantálta volna. A kötet költeményei barokk poétikai hagyományokat követvén az

arisztokraták mindennapi életének reprezentatív eseményeit verselik meg, ugyanakkor a

neoklasszicista költészet érzékeny kliséit is alkalmazzák. Olyan – egyedülálló – költészet jön

létre ezáltal, mely az alkalmi költészet műfajait egy arisztokrata életút reprezentációs

világához igazítja hozzá, s ilyenformán az átesztétizált élet nem válik le annak társadalmi-

politikai környezetéről.
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Az ötödik fejezet Dessewffynek a cenzúra ellen kifejtett különvéleményével foglalkozik.

Dessewffy tagjai volt az 1825/27. évi országgyűlés által kiküldött regnikoláris bizottság

közjogi albizottságának, ahol nevezetes különvéleményét megfogalmazta 1830-ban. Az

előzetes cenzúra elvi ellenségeként az angol modell bevezetését javasolja: ennek értelmében

mindenki maga felelne azért, amit leírt, s az egyes panaszokat egy esküdtszék utólag

vizsgálná ki. A törvénytervezetnél sokkal hosszabb vélemény jellegzetes konzervatív érvelést

tartalmaz: a történelem kifejlése során az intézmények a változó körülményekhez spontán

alkalmazkodnak, s bármiféle erőszaktétel, kényszerítő erő, tudatos beavatkozás ebbe a

természetes folyamatba káros; Dessewffy szerint az idő haladása a vélemények változásán

mérhető; és a szabadság, a szokás, a hagyomány, az ősök bölcsessége is megőrizendő és

továbbadandó kincs, olyan örökség, melyet gondozni kötelességünk, de amelyet csak a

konverzáció szabadsága révén adhatunk tovább. A különvélemény meglehetősen nagy

visszhangot váltott ki: a cenzúra védelmében bírálták a felvilágosodásban végzetes veszélyt

látó konzervatívok, a vármegyék egy része szintén a cenzúra eltörlését javasolta, ám ők nem

azokra a történelmi-antropológiai érvekre hivatkoztak, mint Dessewffy, hanem egyszerűen az

ellenőrzés jogát kívánták átvenni. A fejezet elemzi Dessewffy és fia, Aurél közötti vitát is a

kérdésben, ahol a fiú egy harmadik konzervatív álláspontra helyezkedik: Sonnenfels nyomán

úgy gondolja, hogy az emberek ítélőképessége még nem érett meg arra, hogy minden

könyvhöz és eszméhez korlátlanul hozzáférhessenek.

A hatodik fejezet Dessewffy és Széchenyi nevezetes vitáját elemzi. Széchenyi Hitelét

Dessewffy egy egész könyvben bírálta, mire Széchenyi válaszul megírta Világ című

munkáját. Dessewffy válasza mindezidáig nem volt ismeretes. Levéltári kutatásaim során

bukkantam rá a Hamvvévő című epigrammaciklusra, melyben Dessewffy a Világra válaszol.

Egyrészt megvizsgáltam, hogy milyen nyilvánosságnak szánta Dessewffy e verseket. Arra a

következtetésre jutottam, hogy Magyarországon jóval tovább számolhatunk a kéziratos

nyilvánosság jelenlétével, mint azt a habermasi leírásból kiinduló modellek valószínűsítették.

Dessewffy e verseket minden bizonnyal megmutatta barátainak, ám a publikum előtt nem

kívánt fellépni velük. Az epigramma műfaja a humanista és barokk poétikai tradícióban a

szatíra rokona, s az epigrammákból álló ciklus szatíraként is működik. Mindez azt sejteti,

hogy Dessewffy a Világot szatíraként olvasta.

Dessewffy válaszát három téma köré építette: 1) válaszolt a személyét ért támadásokra;

2) szóvá tette az időhöz, a történeti múlthoz való viszonyt; 3) s legnagyobb terjedelemben az

ész és szív közötti különbségtételhez szólt hozzá. Mindez azt mutatja, hogy a két gróf közötti

nézeteltérés – legalábbis Dessewffy perspektívájából – nem annyira gazdaságfilozófiai vagy a
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politikai struktúrához való viszonyban ragadható meg, mint azt az utókor sejtette, hanem

sokkal inkább antropológiai-filozófiai kérdésekben. A fejezetben amellett érvelek, hogy

Dessewffy Széchenyi múlthoz való viszonyát a régiek és modernek klasszikus vitájának

(Querelle des Anciens et des Modernes) kontextusában értelmezi, az ész és szív vitájában

pedig Széchenyi felfogását a karteziánus szubsztanciadualizmus radikalizmusával vádolja.

A disszertáció függelékében közlöm a Dessewffy, Teleki és Ráday családok családfáját,

Dessewffy negyedik fejezetben elemzett verseskötetét, a kötethez írott előfizetési jelentést,

valamint a Hamvvévő ciklust.

A disszertáció eredményei:

(1) Tetemes levéltári anyag feldolgozásával sikerült körvonalaznom a konzervatív

felvilágosodás egy jeles alakjának eszmetörténeti helyét. Dessewffy nem volt a felvilágosodás

ellensége, ugyanakkor a mértékre építő antropológiai gondolkodása jellegzetes konzervatív

gondolkodási alakzatokig vezette el őt.

(2) A magyarországi nyilvánosság szerkezetváltása némileg más képet mutat, mint a

nyugati minták. A reprezentatív nyilvánosság formái igen sokáig – akár még a polgári

nyilvánosság mellett is – meghatározták a művelődés szerkezetét. Dessewffy életpályája e

kettősség mentén értelmezhető.

(3) Dessewffy életpályája a főúri művelődés jellegzetes mintáit mutatja fel. A

kirajzolódó történeti modell nem feltétlenül a züllés és hanyatlásként tűnik fel, hanem

megmutatja a különböző társadalmi szereplők közötti interakciók összetettségét. A

disszertáció szeretne hozzájárulni a 19. század első évtizedeinek művelődéstörténeti

kutatásaihoz.

(4) A 18–19. század fordulójának egyik nagy historiográfiai kérdése a kontinuitás körül

bontakozott ki az utóbbi évtizedekben. Dolgozatomban arra törekedtem, hogy bemutassam

diskurzusok továbbélésének és átalakulásának nyelvi alakzatait. Egy olyan dinamikus modell

felépítésére tettem kísérletet, ahol a hangsúly nem a különböző politikai nyelvek és

diskurzusok közötti éles váltásokra esik, hanem azok összjátékának vizsgálatára.
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Kultúratudományi tanulmányok (szerk. MENYHÉRT Anna – VADERNA Gábor),
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