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I. Kérdésfeltevés, kiinduló tézisek 

Jelen értekezés a statisztika és az államtudományok felvilágosodás kori helyzetét tárgyalja. Ez 

a felvilágosodás kori tudományosság sokat köszönhetett az állam kora modern időszakában 

végbemenő változásoknak. A kutatás ezt az átalakulást a főhatalom kiterjedésével, 

koncentrálódásával és az abszolút kormányzati struktúra kiépülésével jellemezhető 16-18. 

századi időszakra helyezte. Az abszolút állam megjelenése új helyzetet teremtett az európai 

politika térképen. A fontosabb politikai és személyi változások közül érdemes kiemelni az 

uralkodó és a rendek közötti kompromisszum és a világi és egyházi elit társadalompolitikai 

pozícióinak átalakulását. Illetőleg az udvari társadalomban feltűnő tudósembert, aki mint 

homo novus, először orvosi, nevelői szolgálatainak, később már hasznos tudásának 

köszönhetően vállalt egyre fontosabb szerepet a hatalom működtetésében. A tudósember 

udvari jelenléte a kormányzás művészetének szakszerűsítését is előirányozta, amely ekkor 

még elsősorban az elvi-gyakorlati ismereteket összefoglaló műfajokban éreztette hatását. 

 Az államrezon (ragion(e) di Stato) és a politikai tudás meghatározása elsőként a 

gyakorlati politika (Staatskunst) és a politikai nevelés kontextusaiban vetődött fel igényként. 

A fő cél itt még elsősorban a morálisan helyes és a közjót fenntartani képes kormányzásra 

való felkészítésre irányult. Az állam működését és az államérdek ismeretét ebben a késő 

reneszánsztól egészen a 18. század közepéig tartó periódusban leggyakrabban az állami 

működés (racionális eszközökkel történő) kiismerhetetlenségét állító árkánum fogalom írta le. 

Az árkánista politikai irodalom az állam 18. századi újraértelmezésével, az új adminisztráció 

és a központi kormányzat kiépülésével, valamint az állam viszonyait feltáró tudományos 

leírások elterjedésével szorult vissza. Az elmélettörténeti kutatások ezen a ponton általában 

egy-egy kanonizált szerzői életművön keresztül vizsgálják a korszak (politika- és 

állam)tudományosságát. Ezért csak elvétve reflektálnak a kora újkori gondolkodási 

hagyományban alapvetőnek számító politika és tudás szoros kapcsolatára. Jelen értekezés az 

eszmetörténet-írás azon tendenciáihoz kapcsolódik, amelyek a tudomány és politika modern 

szembeállítása helyett a politikai tudás problémáját ‒ Tarnai Andor szófordulatával élve ‒ az 

„elsőrendű kútfőnek” számító tudományos irodalom felől tartják megválaszolandónak. A 

dolgozat ezzel elsőként a politikai tudás történeti változásaira, illetve ezek eszme- és 

tudománytörténeti kontextusaira koncentrál és arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként 

befolyásolta a német államtudományosság a magyarországi politikai gondolkodást. 

Másodsorban, pedig a kortársak szemében milyen valódi tétje volt a 18. század második 

felében kibontakozó recepciós folyamat elutasításának és támogatásának. 
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 Ilyen értelemben a dolgozat központi gondolata egy 2008-ban indult eszmetörténeti 

szemináriumsorozatra vezethető vissza, amely még a Decsy Sámuel-féle statisztikai életműre 

hagyatkozva arra a kérdésre kereste a választ, hogy a késő felvilágosodás magyarországi 

közegében – egy tudhatóan államtudomány-ellenes közhangulatban – miként vált a 

statisztikatudomány a magyar nyelvű politikai irodalom és politikai gondolkodás médiumává. 

A dolgozat az akkori kutatás részeredményeire is reflektálva végül azt a munkahipotézist 

tekintette irányadónak, miszerint a statisztika magyarországi kontextusára a 18. századi 

politikai diskurzus poliglott természete és a tudományosság katolikus-protestáns 

hagyományainak összefüggése gyakorolt nagy hatást. Ez a – szereplők kommunikációjára és 

interakcióira érzékeny – modell a szakirodalomban néhol „tudományideológiaként” említett 

jelenségre irányította a figyelmet, amely egyfajta késő modernizációs diskurzusként működve 

összekötötte a tudományosság patrióta szemléletét az anyanyelvű (ki)művelődés 

felvilágosodás kori eszméjével. A modernizációs célok vizsgálata kulcsfontosságú 

mozzanatnak bizonyult, amely az államtudományosság kora újkori kontextusát is 

befolyásolta.  Ez a konstelláció – habár az egyes elemek már korábban is léteztek – csak az 

1790-es évekre vált meghatározóvá. Mint ideológiai keret ugyanakkor eleve szűrőként 

funkcionált a statisztikai tudástranszfer működése és adaptációja során, ezzel pedig komoly 

hatással bírt a századvég politikai kultúrájára. 

A dolgozat célja a statisztika komplex, elmélettörténeti problémaként való elhelyezése 

a 18. század eszmetörténeti horizontján, ehhez kapcsolódva pedig a tudományosság 

ideologikus felfogása és a tudásterület kialakulása (diszciplinarizálódása) közötti 

összefüggések feltárása. Ezeket az értekezés négy nagyobb fejezetben tárgyalja. Az első 

fejezet a metodológiai, szakirodalmi és forrásadottságokból fakadó előfeltevéseket, valamint a 

kutatás alapkérdéseit foglalja össze. A második fejezet a kora újkori tudományosság fogalmi 

és eszmei kontextusaira reflektál, amelyekben a 18. század második felében központivá váló 

fejlődésproblematika még sokszor elméleti összefüggésekben, a profán és szakrális 

átfedésében vetődött fel. A harmadik fejezet a fejlődésproblematika speciális helyzetére, és 

annak természettudományos átértelmezésére világít rá az államleírás és statisztikatudomány 

német kontextusában. Az utolsó fejezet a megvalósulást tárgyalja, és egy szélesebb empirikus 

anyagra támaszkodva azt kívánja bemutatni, hogy milyen lokális sajátosságokra és műfaji 

előzményekre támaszkodva működhetett az államleírás a 18. század második felében. Illetve, 

mindez miként vált részévé a korabeli magyarországi modernizációs diskurzusoknak. Végül a 

dolgozat a későbbi kutatás lehetőségét fenntartva vázlatos kitekintéssel él a 18–19. század 
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fordulójának időszakára, és az ezt jellemző két kulcsfogalom – úgy mint honismeret és 

Landeskunde – elemzésével zárja az értekezést. 

 

II. Metodológia és szemlélet 

A dolgozat szemlélete az 1990-es évek magyarországi „új eszmetörténeti” törekvéseire, az 

irodalomtudomány, a filozófiatörténet és a történettudomány területén kibontakozó nyelvi 

kontextualista programokra, valamint a tudomány- és filozófiatörténet-írás eredményeire 

támaszkodik. Ez a vállalt sokszempontúság elsősorban a politika és tudományosság kora 

újkori viszonyának újragondolására irányul, ezen belül pedig csak azokat az orientációs 

pontokat tárgyalja, amelyek segítségével magyarázhatóvá válik a kora újkori politikai kultúra 

és tudományosság összefonódásának pragmatikus és problémacentrikus megközelítése.  

Az értekezésre már a kezdetektől nagy hatást gyakoroltak a nyugat-európai nyelvi 

kontextualista és diszkurzív iskolák (a bielefeldi fogalomtörténeti, valamint a 

collingwoodiánus vagy cambridge-i eszmetörténet) módszertani belátásai. Ezek között pl. a 

John Pocock elméleti szövegeiben megjelenő politikai nyelv kutatása, az intencionalitás 

Quentin Skinner-féle felfogása, a fogalomelemzés szemantikai és nyelvhasználati 

összefüggései, illetve a diskurzustörténeti tárgyalásmód iránti elkötelezettség. A kora újkori 

fejlődésproblematika, valamint az államleírás és statisztika diszciplinarizálódásának 

tárgyalásakor ezeknek a szempontoknak a bevonása több, a kutatásban általánosan elfogadott 

állítást helyezett új megvilágításba. Ezek egyike például a dolgozat harmadik fejezetében 

játszik nagyobb szerepet, ahol a „statisztika mint tudásterület” és a „statisztika mint az 

államtudomány része” közötti különbség fontos orientációs kérdésként merül föl. Az első 

esetben ugyanis így válik érthetővé, hogy miként reagált a statisztika (Staatenkunde) 

elnevezés a tudásterület 18. század második felében bekövetkező intézményesülésére. Ezzel 

összefüggésben pedig miben volt más az a történeti (statisztikai) államleírás, amelyet elsőként 

Achenwall 18. század derekán megjelenő tankönyvei tettek megragadhatóvá. A két 

hagyomány összeolvasása a diszciplína lineáris fejlődése helyett a megfogalmazások és a 

szerzői intenciók különbségére hívta fel a figyelmet. Ebből fakadóan a fejezet végül arra a 

következtetésre jutott, hogy Achenwall rendszerező művei nem a – gyakran hangoztatott – 

statisztikai autonómia, hanem az empirikus újrafogalmazás bizonyítékaiként értelmezhetők. 

Ennek hátterét a nyelvi kontextus hagyományai alapozták meg, amelyek a protestáns 

skolasztikával szemben már az új természettudományosság nyelvezetére támaszkodtak.  

A dolgozat a nyelvi kontextualizmus feltevéseiből indul ki és a felvilágosodás kori 

tudományosság fogalmi, diszkurzív alakzatainak bevonását javasolja az értelmezésbe. A 
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tudományos alapfogalmak és dinamikusan változó (szak)terminológiák vizsgálatának 

elmulasztása ugyanis nagy eséllyel a politika és tudományosság által határolt több dimenziós 

tér leszűkítéséhez vezetne. Ez a nyelvi gazdagság az államtudományok esetében gyakran a 

politikai kontextusoknak való alárendeltséget, szimplifikációt, illetve a diszciplinarizálódási 

folyamat és a ‒ Michel Foucault előadása nyomán elterjedt ‒ „kormányozhatóság” 

(gouvernementalité) jelenség összemosását eredményezné. Az egyszerű avagy monokauzális 

magyarázat elkerülése elsősorban a német politikai gondolkodástörténeti kutatásban vetődött 

fel. Ennek kapcsán szakmonográfiájában Axel Rüdiger a hallei kameralista fakultás 18. 

századi történetével kapcsolatban azon a véleményen volt, miszerint a probléma 

hagyományosan az eszmetörténet és a politikatudomány metszéspontjában felvetődő 

internalista-externalista álláspontok kimerevítéséből, valamint az állami fejlődést 

visszamenőlegesen is érvényesíteni kívánó heurisztikus értelmezésből fakad. Rüdiger 

elsősorban azt kívánta igazolni, hogy a vizsgálatok teoretikus és empirikus irányultsága 

általában éppen ellenkező módon viszonyul a szereplők cselekvéseinek objektív és szubjektív 

tételezettségéhez, mint ahogy azok valójában léteztek. Annak érdekében, hogy ez a probléma 

elkerülhető legyen, a szerző azzal a megoldási javaslattal élt, hogy az új tudásterület létrejöttét 

egyfajta „strukturálódó struktúraként” (strukturierende Struktur) érdemes kezelni, valamint 

érdemes az elméleti redukció és a társadalmi mező közötti feszültségre helyezni a hangsúlyt. 

A 18. századra önállósuló politikatudomány (kameralistische Polizeiwissenschaft) egyetemi 

integrációja ugyanis nemcsak a bürokratikus-politikai döntéseket befolyásolta, hanem egy 

tekintélyes tudományos, kritikai önreflexiót is maga után vont. Rüdiger szerint a politika és 

tudomány fejlődése ezzel együtt is az „ellentmondásosság” és a „feszültség” dinamizáló 

erőivel jellemezhető. Ezt az is alátámasztja, hogy miközben a „bürokratikus és 

episztemológiai-tudományos tér” egymással szemben, de mégis egy autonóm politikai 

diskurzus irányába fejlődött, addig a tudományosság összefonódott a morális, vallási 

értékítélettel, amelyek középpontjában már az állam állt. A statisztika kialkulását ennek 

analógiájára tehát – véleménye szerint – érdemes úgy elképzelni, mint ami először a 

Fürstenstaat–Territorialstaat, majd a 18. század során a Territorialstaat–Gesamtstaat 

dinamikáját leképezve a politikai tudás új felfogásaként, még később pedig autonóm vagy 

alárendelt akadémiai szereplőjeként jelent meg a kelet-európai intellektuális és tudományos 

térben. 

 A dolgozat a politikai és állami tudás objektiválódásának folyamatát a 

fogalomtörténeti és szemantikai kutatásokból jól ismert politizálódás (Politisierung) és a 

tudás társadalmi kiterjedésének (Verwissenschaftlichung) összefüggéseiben vizsgálja. Ennek 
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során nemcsak a német filozófiai és politikai gondolkodás kategóriáinak (pl. Vollkommenheit, 

Zusammenstimmung, Politikwissenschaft, Staatsräson, Reichspublizistik) bevonására, hanem 

ezek fogalmi cseréjére és a közöttük lévő kölcsönhatások elemzésére is sor kerül. A 

statisztikai mező kialakulását és tudománnyá formálódását az értekezés a fogalmi, eszmei 

párhuzamosságok és megszakítottságok dinamikájában szemlélteti. Az internalista ‒ avagy 

egy tudásterületre fókuszáló ‒ vizsgálódás helyett pedig a kor tudásstrukturájából következő 

analogikus összefüggésekre (pl. a természet és a társadalom működését leíró törvények) 

érzékeny tárgyalásmódot érvényesít. Ennek következtében nem csupán a politika és 

statisztika, hanem a társterületek (geográfia, történetírás, illetve az eszmei támasztékot adó 

morál- és természetfilozófia, természetjog és metafizika) alaki, formai problémái is terítékre 

kerülnek. A statisztika kialakulása a magyarországi tudástranszfer értelmezése szempontjából 

is egyik kulcskérdése a dolgozatnak.  

A kelet-európai, regionális eszmei recepció nyugat-kelet irányultsága régóta tárgyalt 

téma a kutatásban. Ahogy arra a kelet-közép európai modern politikai gondolkodás történetét 

feldolgozó kötet szerzői rámutattak, a kelet-európai kontextust legtöbbször a nyugati 

transzmisszió unilineáris csatornái formálták. A folyamat végén pedig gyakran a külső 

receptív kultúrához hasonló végtermék alakult ki. Ez a működés ugyanakkor az eredeti 

célközeggel való alacsony interakciós szint fenntartását eredményezte, a kulturális szűrőkön 

átszivárgó eredmények így gyakran a nyugati kultúra önreflexiós mechanizmusaiban váltak 

ismertté. Az eszmei és kulturális transzmissziónak ez a késő 18. századi gyakorlata 

ugyanakkor kiélezte az intézmény-, államközpontú diskurzusok és a kulturalista, 

társadalomcentrikus megközelítések közötti konfliktust. Ez a statisztika versengő 

modernizációs diskurzusként való működésében is láthatóvá vált, ahol a fogalmi oppozíciók 

mindkét oldalán a nyugati (német), import kategóriák ellentmondásos használatát lehetett 

megfigyelni. 

 A dolgozat második fejezete egyrészt a politikai, állami modernizáció tágabb elméleti 

filozófiai-, tudománytörténeti kontextusát, másrészt ezen belül a korai felvilágosodás 

időszakában kialakuló fejlődésteóriákat elemzi. Metodológiai szempontból a problémát itt az 

akadémiai elméletek és a diskurzustörténeti ábrázolás eltérő perspektívái jelentik. Míg az 

eszmetörténeti vizsgálatok hajlamosak megadni magukat a mikro- és mezo szintű 

problémáknak, addig a Frühaufklärung műhelyeiben (Altdorf, Lipcse, Halle, Berlin) 

megszülető koncepciókat a filozófiatörténet a Gipfelwanderung szemlélet hatására inkább a 

kanonikus szerzői életműveken keresztül ismerteti. A két megközelítés konfliktusára a 

filozófiatörténet belső vitái is felhívták a figyelmet. Szemléletileg elsősorban Maria Rosa 
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Antognazza cikkének felvetése tekinthető relevánsnak, amely Quentin Skinner klasszikus 

metodológiai esszéjére támaszkodva vezette elő a kontextualista-antikvárius szemlélet és a 

filozófiai anakronizmus veszélyeit, miközben a filozófiatörténet feladatát a kettő 

kiegyenlítésében határozta meg. Az elsősorban az episztemológia, a metafizika és a 

historiográfia tárgyköreiben érvényesülő összefonódások hangsúlyozásával a szerző 

érzékenyen tapintott rá azokra a határterületekre, amelyek a korai felvilágosodás időszakától 

ösztönzően hatottak a fejlődéskoncepciók kialakulására.  

A vallással, racionális ismeretszerzéssel, valamint metafizikával foglalkozó szövegek 

ekkor még a szűk akadémiai körök problémahorizontját képezték. Széleskörű expanziójukra 

így nem kerülhetett sor. A nagy nevek, mint Leibniz, Thomasius, Wolff szövegeinek 

elemzése és hatástörténete azonban arra világított rá, hogy ez a szubtilis elméleti tradíció a 

század derekától egyre inkább a popularizálódás és demokratizálódás útjára lépett. Ez pedig a 

későbbi szaktudományok előképét adó teológiai, filozófiai, irodalmi, esztétikai regiszterekben 

is követhető volt. A dolgozat ezen a ponton a „társadalmi használat”, valamint a különböző 

szintű rekonceptualizációk közötti összefüggéseket hangsúlyozza. Ezzel ugyanis lehetővé 

válik a szubtilis és populáris regiszterek egymás mellé helyezése, anélkül, hogy a fejlődésről 

való gondolkodás rétegzettsége leegyszerűsödne egy-egy kiragadott diskurzushagyományra 

(pl. a skót stádiumelméletre). A fejlődés hierarchikus rendjének rögzítése a 18. század 

második felében kialakuló koncepciók (Bildung, pedagógia) értelmezését is megkönnyíti. Ezt 

a viszonyt a korai felvilágosodásban még a vallás és a racionalitás dinamikái tartották 

egyensúlyban, amit aztán az állami tér átalakulása egyre inkább politikaivá formált. Mindez a 

fejlődési koncepciók terén azonban nem vezetett a szerepek felcseréléséhez. Azaz a 

tudományos ihletettség elsődleges volt a politikai használathoz képest. 

 A dolgozat ezt a problémakomplexumot a diskurzustörténeti tárgyalásmódhoz 

igazodva ismerteti. Ehhez mérten azonban nem az eseti feldolgozásra, hanem a fő fejlődési 

tendenciák és diskurzusgócok nem monografikus áttekintésére koncentrál. Az ennek révén 

előálló diskurzustérkép ily módon a magyarországi anyag kutatását eszmei, fogalmi és 

diszciplináris szempontból átértelmező propedeutikaként is értelmezhető, amely tanulva a 

statisztikakutatás újabb nemzetközi szakirodalmából, a magyarországi tendenciákban a német 

politikai gondolkodás kategóriái nyújtotta lehetőségek kiaknázatlanságára hívja fel a 

figyelmet. 

 

III. A disszertáció fontosabb következtetései 
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A 18. századi államtudományosság eszme- és tudománytörténeti vonatkozásait a dolgozat 

három nagy fejezetben tárgyalja. A prológust követően a második fejezet egy olyan 

eszmetörténeti kontextus megrajzolására koncentrál, amelyben megragadhatóvá válik a kora 

újkori tudományos fejlődés etikai alaprétege. Ennek jelentőségét a prológusban elővezetett 

érveken túl a 18. századi tudományosság és a statisztika (mint modernizációs diskurzus) 

összefüggései határozzák meg. Annak érdekében tehát, hogy a 18. századi modernizáció 

jelensége értelmezhetővé váljon, első lépésben fogalmi szinten is érdemes tisztázni a 

tudományosság és fejlődés összefonódását, illetve igazolni kell a tudományos fejlődés és a 

német metafizikai filozófia közötti szoros kapcsolatot. A fejlődés ebben a kontextusban a 

tudományos gondolkodás alapmotívumaként jelent meg, amely társadalmi méretekben a 18. 

századi viták során tört felszínre. Ennek során bizonyíthatóvá vált a tétel, miszerint a 

felvilágosodás időszakában még sokáig nem lehetett a scientia (Wissenschaft) és 

Vollkommenheit kapcsolatáról a filozófia és a vallás (teológia) vonatkozásai nélkül beszélni. 

A fejezet fontos állítása, hogy a kora újkori tudományfogalom rétegzettségének 

köszönhetően tehát már a korai felvilágosodás időszakára kialakult egy olyan morális 

értelmezés, amely a szellemi produktív tevékenységet (legyen az vallás, mesterségbeli vagy 

tudományos tevékenység) összekapcsolta az egyén és közösség erkölcsi tökéletesedésének 

irányával. A 18. század második felében ez az idióma profanizálódott, azonban még a 

századfordulóhoz közeledve is megőrizte a fejlődés morális indíttatását. Ez a számos elemét 

tekintve németes tudományelméleti hagyomány pozitívan befolyásolta aztán a késő 

felvilágosodás időszakára szárba szökkenő diszciplinarizálódási törekvéseket, így a statisztika 

kialakulása során is érzékelhető volt a tudományos fejlődést jelölő fogalmak 

(Vollkommenheit, Bildung, perfectibilité), percepciók használatában. 

A harmadik fejezet ennek tudatában elsőként az államleírás adaptív képességére 

kérdezett rá, és arra a következtetésre jutott, hogy a fejlődésproblematika térhódítása 

miközben ösztönözte a statisztika kialakulását, korlátokat is állított számára. A legfontosabb 

ezek közül a 18. század derekán Achenwall tankönyvei által tematizált morálellenességében 

ragadható meg. Az új államtudományosság miközben az arisztotelészi skolasztikával és a 

politika elméleti felfogásával szemben fogalmazta meg önmagát, szemléletében és 

nyelvezetében egyaránt már az új természettudományok diktálta felvetésekre épült. A fejlődés 

természettudományos értelmezése így eltekintett a metafizikai megalapozástól, ezzel pedig a 

korábbi időszakok tudáseszményével szembenálló „praktikus tudományosság” fogalmi 

rögzítését irányozta elő. A fejlődés kérdése a statisztikában az államélet javításának, valamint 

az állampolgári hozzájárulás és hasznosság dimenzióiban jelent meg. A statisztika 
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hasznossága az ezekhez a gyakorlati dimenziókhoz való hozzájárulásban, azaz a fejlődését 

ösztönző potenciáljában volt megragadható.  

A fejezet második felében a fejlődés kérdéséről a hangsúly átkerül a németországi 

statisztikai diskurzus versengő felfogásaira. Ezzel kapcsolatban a fejezet arra igyekezett 

felhívni a figyelmet, hogy az intézményesülő statisztikai diskurzus már német kontextusban is 

komoly riválisra talált – a magyarországi recepcióban szintén meghatározó szerepet játszó – 

geográfiában. A földrajz kiteljesedése – akárcsak a statisztika 18. századi kialakulása – nem 

egy lineáris folyamat, hanem a 18. század második felében bekövetkező tudományos 

szemléletváltás következménye volt. A versenyhelyzet abból fakadt, hogy az 

államtudományok jelentőségének növekedésével a két megközelítés egyszerre igyekezett 

inkorporálni a hasznosnak ítélt tudásterületeket. Ebben a versenyben, habár a szakirodalom a 

mai napig a göttingeni statisztika dominanciáját emeli ki, valójában a földrajz sem volt 

sikertelen. Amit jól mutatott az is, hogy a két tudásterület vetélkedése még a 19. században is 

folytatódott. 

 Ez a versengés ugyanakkor nem várt következményekkel járt az államiság 

németországi tradíciójának 18. századi újragondolására. Ezek közül a legfontosabb, hogy a 

földrajz globális (kozmográfiai) és lokális (topográfiai) perspektívája révén képes volt mind a 

régi historia universalis, mind a szűk állami perspektívában gondolkodó Staatenkunde révén 

felhalmazott információt és adatot saját céljaira felhasználni. Mindezzel együtt pedig 

alkalmasnak mutatkozott arra is, hogy az államtudományok által kidolgozott szofisztikált, 

nem egyszer zavaros fogalomrendszert a Land und Leute alapproblémájára redukálja. A Staat, 

amely a 18. század második felének német természetjogi irodalmában egyre inkább az 

általános civilizálódás „felső plafonját” jelentette, a geográfiában már csak a világ fejlettebb 

részére jellemző partikuláris sajátosságként tűnt fel. A Staat ebben az összehasonlító 

(fejlődéstörténeti) kontextusban mégis rugalmas kategóriaként működött. Ezt alátámasztotta 

az is, hogy az államiság megragadására a statisztikának kifinomultabb eszközei álltak 

rendelkezésre, miközben a földrajz egy tágabb topográfiai keretben gondolkodott. A két 

megközelítés fúziója a kompilatórikus műfaji hagyományokkal bíró kelet-közép-európai 

kultúrákban azért is lehetett különösen gyümölcsöző, mivel így számos olyan információ és 

megközelítés (pl. nemzeti karakter, nyelvi tipológiák) került egymás mellé, amely a korai 

felvilágosodás időszakában még egyiknek sem volt sajátja, és amelyet az akadémiai 

tudományosság rendre próbált elválasztani egymástól. 

Az utolsó fejezet végül a statisztika adaptálásának magyarországi kontextusait 

elemezi. Ennek során szó esik a göttingeni tudástranszfer whig narratívájáról, az államtan és a 
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geográfia párhuzamos fejlődéséről, a török kor végét jellemző töredezett államiságtudat 

következményeiről, a politikai gondolkodás keretét évszázadokig meghatározó rendi 

dualizmusról (ősi alkotmányosságról), a 18. század végi nemzetkarakterológia eltérő 

értelmezéseiről, valamint a kora újkori (természet)tudományosságban átértelmeződött 

tudományszemiotikai problémáról. Ezek egyik közös tanulsága, hogy az államleírás európai 

kialakulását kísérő szöveghagyományok, mint a topográfia és a geográfia, a magyarországi 

recepció történetében is meghatározó szerepet játszottak. Ez pedig kevésbé az európai 

(elsősorban németországi) folyamatoktól való elmaradást, mintsem a kulturális szinkronitást 

erősítette. A magyarországi adaptáció időszakait a politikai keretek nagyban meghatározták. 

Az ország török uralom alóli felszabadulása a hatalom oldaláról elemi erővel hozta felszínre a 

szimbolikus, politikai és földrajzi határok rögzítésének igényét. A belső háborúk lezárulásával 

a konszolidációs időszak dinamikáira a kiépülő központi kormányzat reformtevékenysége 

gyakorolt nagy hatás, ennek során egyre nagyobb hangsúly került az oktatás színvonalának és 

szervezeti bázisának fejlesztésére. A statisztika intézményesedése – a már létező recepciós 

folyamaton belül – is ezen központi törekvések nyomán bontakozott ki. Ugyanakkor az állami 

hivatali szolgálatra történő felkészítés nevében alapjaiban más lehetőséghorizonton működött, 

mint ahogy az a göttingeni fejlődésből kiolvasható volt.  

A fejezet az államtudományok magyarországi megjelenését az államiság fluid 

problematikája felől közelíti meg. A 18. század első felében a topográfiáknak kiemelt szerepe 

volt abban, hogy a középkori előképpel bíró regnum és a Gesamstaat szembenállását a 

fizikai-földrajzi-politikai keretek rögzítésével próbálják feloldani. Habár ez a feloldási kísérlet 

csak részleges eredményekre vezethetett, a század második felében a korábbi topográfiai 

irodalmat egyre inkább a földrajzi leírások frissülő szempontrendszere kezdte uralni. A század 

derekán feltűnő statisztikai látószög sajátossága az államrezon akceptálásából fakadt. Ebben 

az időszakban ugyanakkor a cenzúra fokozatos szelídülésével a korábban államtitoknak 

minősülő adatok a polgári célú használatban is megjelenhettek már. A statisztika 

Magyarországon így elsőként fogalmi szinten, a domináns geográfiai diskurzushoz 

alkalmazkodva tűnt fel. Önálló akadémiai műfajjá majd csak az 1790-es évekre vált.  

A fejezet végül a statisztika magyarországi recepcióját a kormányzat oktatáspolitikai 

törekvéseinek kontextusában is vizsgálta. A záró szakaszban pedig arra a konklúzióra jutott, 

hogy a statisztika önálló műfajjá válása és a vele érkező egyéb eszmei percepciók (polgári 

boldogulás, ismeretterjesztés, nyelvfejlesztés, társadalmi tökéletesedés, hazaszeretet) csak az 

államérdekhez alkalmazkodva jelenhettek meg a magyarországi közegben. Az állam- és 

országleírás különböző hagyományainak megjelenése ezzel együtt pedig nagyban hozzájárult 
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ahhoz, hogy a felvilágosodás tudományos gondolkodásában központi helyet elfoglaló 

hasznosság problémája individuális, illetve kollektív-társadalmi szinten is értelmezhetővé 

váljon. 

 

IV. A disszertáció témakörében megjelent publikációk 

 

Bodnár-Király Tibor: A „Decsy-biográfia” helyzete és kutathatósága In: Politikatudományi 

tanulmányok. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori 

Iskoláinak III. Konferenciája, 2012. április 20. Szerk. Antal Attila. Budapest, ELTE Állam- és 

Jogtudományi Kar, 2012. 37–49. 

 

Bodnár-Király Tibor: Koronaeszme és történelem. Vita a szent koronáról a 18. század végi 

Magyarországon. In: Politikai elit és politikai kultúra a 18. század végi Magyarországon. 

Szerk. Szijártó M. István – Szűcs Zoltán Gábor. Budapest, Eötvös Kiadó, 2012. 170–191. 

[Talentum sorozat] 

 

Bodnár-Király Tibor: Szent Korona és nemzeti karakter a 18. század végének magyar 

eszmetörténetében. In: „Politica philosophiai okoskodás” Politikai nyelvek és történeti 

kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk. Fazakas Gergely Tamás – Miru György – 

Velkey Ferenc. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2013. 209–219. 

 

Bodnár-Király Tibor: Decsy Sámuel és a Pannóniai Féniksz. A „nemzeti karakter” fogalma a 

18. század végi nyelv- és nemzetépítés diskurzusban. Aetas 30(2015), 2. sz., 17–43. 

 

Bodnár-Király Tibor: Decsy Sámuel (1742–1816): orvos, tudós, lapszerkesztő (Vázlat). 

Kaleidoscope, 6(2015), 10. sz., 25–36. 

 

Bodnár-Király Tibor: Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös 

fordításában. Kaleidoscope, 7(2016), 13. sz., 137–152. [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–

Tudás–Tudomány] 

 

Bodnár-Király Tibor: Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai 

írásaiban. In: Az ember – kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben. Fiatalok Konferenciája 

2016. Szerk. Déri Eszter, Dóbék Ágnes, Görög Dániel, Markó Anita, Maróthy Szilvia. 

Budapest, reciti, 2017. 165–189. 

 



11 
 

Bodnár-Király Tibor: Kompiláció és rendszerezés Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című 

művében. ItK, 121(2017), 4. sz., 473–488. 

 

Bodnár-Király Tibor: Államleírás és a „statisztika elmélete” a 18–19. század fordulóján. 

Századok, 151(2017), 5. sz., 971–986. 

 

Bodnár-Király Tibor:  „a’ Törvényeknek véllek együtt Rabjai, vagy ismét véllek együtt Urai 

vagyunk, és maradunk törvényesen” Összehasonlítás és tudomány a 18. század végi 

magyarországi politikai diskurzusban. In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. 

Szerk. Biró Annamária, Egyed Emese. Kolozsvár, EME, 2018. 109–131. 


