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1. Problémafelvetés és a dolgozat legfontosabb célkitűzései 

 

Disszertációmban Osvald Zsigmond (1748–1825) 1792-ben megjelent Az igaz hazafi című 

munkájának szövegközpontú-kontextualista elemzésére vállalkozom. Bár a vizsgálatok 

elsődleges tárgyaként egyetlen forrásszöveg szolgált, az értekezés célja mégsem pusztán a 

szóban forgó mű belső szövegviszonyainak feltárása volt. Az elemzések emellett, legalább 

ilyen mértékben diskurzustörténeti irányultságúak. A mélyreható szövegelemzéseket 

mindenekelőtt a következő, a 18. század végének politikai eszmetörténetére vonatkozó (részben 

metodológiai ihletésű) kérdésfeltevések motiválták:  

 

(1) Milyen módon és formákban érhetők tetten és bonthatók ki az időszak jellemző 

érvelésmódjai és értékhierarchiái, ezek összefonódásai és a konvencionális keretektől 

való eltérések aktusai egyetlen művön belül?  

(2) Mindez miképp viszonyul (hogyan viszonyítható) a történeti-szituatív kontextusok, 

valamint a kortárs diszkurzív környezet képleteihez? 

 

Ennek megfelelően a dolgozat fókuszában egyrészt Az igaz hazafiban felvázo lt 

közösségkoncepció, a hazafiság normatív modellje áll. Ezen belül pedig főként az, hogy a rendi-

nemesi önazonossághoz köthető elemek, valamint az ahhoz nem konstitutív alapon illeszkedő, 

illetve attól bármilyen szempontból is megkülönböztethető, részben a felvilágosodás(ok)hoz 

kapcsolható mozzanatok miként állnak össze egy adott szövegvalósággá egy adott műben. Az 

elemzés ezen szűkebben vett nyelvi szintjén mindenekelőtt e konglomerátum belső viszonya i, 

a retorikus-fogalmi képletek előállításának technikái és stratégiái, végül mindennek konkrét 

szövegszerű megnyilvánulásai és alakváltozatai érdekeltek. Másrészt a vizsgálódások 

diszkurzív-kontextuális szintjén arra is igyekeztem választ találni, hogy a mű belső 

szövegviszonyai, illetve maguk az érvelések tartalmilag milyen relációba állíthatók a kortárs 

viták azon jellegzetes álláspontjaival, illetve szélesebb értelemben a politikai helyzet azon 

momentumaival, melyek a munka gondolati és érvanyaga szempontjából bármilyen 

szempontból is relevánsnak tekinthetők. 

Az igaz hazafi kiválasztását és középpontba helyezését két alapvető mozzanat indokolta. 

Ezek egyike magával a munkával kapcsolatos, a másik életrajzi jellegű. Ami az első szempontot 

illeti, elmondható, hogy Osvald műve egy meghatározó vonatkozásban különbözik az 1790-es 

évek elején nyomtatásban megjelent politikai szövegtermés nagy részétől. Annyiban ugyanis 

meglehetősen rendhagyónak nevezhető, hogy – szemben az időszakban kiadott, politika i 
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témákban megnyilatkozó kiadványok többségével – az adott politikai szituációhoz és az erre 

közvetlenül reflektáló politikai-közéleti diskurzusokhoz való egyértelmű kapcsolódásai mellett 

is megfogható benne egy ezeken túlmutató, igen markáns formában jelentkező és a szerző által 

explicite is felvállalt rendszerépítő tendencia is. Ez a közösségi működés optimális kereteinek 

szisztematikus formában kifejtett, általánosan érvényes normatív meghatározására irányul. 

Leszögezhető tehát, hogy a mű elején található, a “hazafiság” meghatározását célul kitűző 

deskriptív igényű szándéknyilatkozat (mely valójában egy nagyon is normatív alapállású 

céltételezést takar), valamint ennek a későbbiek során történő következetes érvényesítése 

Osvald művét kiemeli a korabeli politikai nyilvánosság tömegét adó, az esetek többségében 

sokkal tisztábban az oeuvre de circonstance jegyeit mutató szövegek közül. 

Ami a második, életrajzi jellegű mozzanatot illeti, ez mindenekelőtt a biografikus 

keretek egyfajta “kétszintűségében” fogható meg. Ha ugyanis az életpályát nagy vonalakb an 

szemügyre vesszük, megállapítható, hogy két alapvető tendencia különíthető el Osvald 

pályafutásában: működésének helyi és országos szintje. Ami a helyi szintet illeti, e tekintetben 

egy igen aktív közéleti jelenlét mutatható ki Az igaz hazafi szerzője esetében, szerteágazó 

tevékenységi körrel: Osvald hosszú ideig fontos tisztségeket töltött be Veszprém vármegyében 

(tekintélyes és módos pápai nemesként a megye főügyésze, valamint járási szolgabíró, illetve 

táblabíró is volt), emellett pedig vezető szerepet játszott az egyházkerület, az egyházmegye, a 

pápai református gyülekezet és az egyházközség, valamint a kollégium életében: mindezt jól 

jelzi presbiteri működése, 1807 és 1810 között betöltött pápai főkurátori, majd coadjutor 

curatori tisztségei, illetve a szuperintendencia belső cenzúrájában való aktív részvétele. 

Működésének másik szintje az országos diskurzusokhoz kötődik. E vonatkozásban 

mindenekelőtt saját, nyomtatásban megjelent műveit kell kiemelnünk: főként Az igaz hazafi 

kiadása, de részben egy későbbi, a pápai kollégium oktatási nyelve kapcsán a nyelvkérdést 

tárgyaló röpiratának megjelentetése is azt mutatja, hogy Osvald Zsigmond esetében a helyi 

politikai életben való részvétel igénye mellett az országos közéleti-politikai vitákhoz való 

hozzászólás szándéka is egyértelműen tetten érhető. E tekintetben kiemelt szerepet játszanak 

Osvald fordításai is. Ezek közül külön figyelmet érdemel két színpadi mű szépirodalmi 

igényűnek mondható átültetése, melyek a nyolcvanas években nyomtatásban is megjelentek, 

sőt 1793-ból és 1794-ből magyar nyelvű színházi előadásukról is tudunk. Osvald fordításai és 

átdolgozásai közt emellett bölcseleti, erkölcstani, egyház- és közjogi tematikájú művek is 

szerepelnek. Ezek közül említhető egy 1785-ben kiadott Erasmus-fordítása, mindeneke lő tt 

pedig Friedrich Wilhelm Daniel Snell gießeni kantiánus professzor írásaiból készült adaptációi 

és ehhez fűzött saját kis katekézise, valamint a történész és vallástudós Johann Andreas 
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Friedrich Steger 1799-ben megjelent Versuch eines Natürlichen Kirchenrechts aus der Natur 

des Begriffs der Kirche entwickelt című, természetjogi munkájának kéziratban maradt fordítása.  

Mindezeken kívül Osvald a Magyar Kurír egy 1814. évi számában előfizetők toborzásának 

szándékával arról is beszámol, hogy Jacob Ludwig Heinrich hallei professzor Philosophische 

Rechtslehre oder Naturrecht című munkájának magyarra ültetését is elvégezte. Ez a fordítása 

azonban végül nyomtatásban nem jelent meg és minden arra utal, hogy maga a kézirat is – már 

amennyiben ténylegesen elkészült – elveszett. 

Mindez Osvald szellemi tájékozódásának összetettségéről árulkodik, ami “főművében”, 

Az igaz hazafiban is messzemenően tetten érhető. Ebben ugyanis határozottan kimutatható egy 

olyan kettősség, amely egyrészt a fennálló társadalmi keretek jogi-intézményes alapjainak 

elismerésében, másrészt pedig a felvilágosodás „felülről szabályozott” formában történő 

terjesztésének támogatásában, illetve utóbbihoz kapcsolódva a rendi önazonosság 

hagyományos elemein túlmutató elképzelések érvényesülésében áll. A mű jelentős részét 

kitevő, a „közönséges társaság” egyes „tagjait” és az azokat összetartó kohéziós erőket leíró 

érvelések mellett a szöveg érv- és gondolatrendszerének komplexitását mutatják azok a 

fejezetek is, melyekben Osvald az 1790–91. évi diéta idején újra megélénkülő felekezeti vitákra 

reflektálva a protestáns egyenjogúság mellett érvel. Mindezek mellett kiemelt fontosságga l 

bírnak azok a szöveghelyek is, melyekben a magyar nyelv használata és terjesztése mellet t i 

kiállás érvényesül. 

Éppenséggel e sokszínűség okán vethető fel, hogy nem feltétlenül tanácsos arra 

kísérletet tenni, hogy akár a szerzőt, akár magát Az igaz hazafit egyetlen történeti metafoga lom 

alá soroljuk be. Hogy ezt a dolgozatban mégis megkockáztatom és a műben kibomló szellemi 

horizontot összességében leginkább a szakirodalomban a „(proto)konzervatív felvilágosodás” 

címszavával jellemzett pozícióval azonosítom, arra az adott okot, hogy e terminus 

alkalmazásával nem más, mint a műben tetten érhető összetettség válik megragadhatóvá . 

Szemben Az igaz hazafival foglalkozó (nem túl kiterjedt) korábbi szakirodalom két 

legfontosabb darabjával, Concha Győző és Kosáry Domokos értékeléseivel, melyek egyfelől a 

“haladás”, másrészt a “maradiság” szélsőséges ellenpólusai mentén fogták meg Osvald művét, 

e fogalomnak a vizsgált műre való alkalmazását az indokolja, hogy benne a bináris képleteket 

átmetsző jelenségek iránti érzékenység mozzanatát fedezhetjük fel. Mi sem mutatja ezt jobban, 

mint az a tény, hogy a fogalom eszmetörténeti szakirodalomban való meghonosodása maga is 

a dichotomikus kategóriaképzés meghaladásának törekvésével kapcsolódott össze. 

A fentiekkel összhangban az elemzések során mindenekelőtt arra törekedtem, hogy 

megmutassam, a mű értékhierarchiájában nem annyira a Kosáry által előtérbe helyezett rendies 
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szegmens és a Concha által hangsúlyozott elemeknek megfeleltethető, a kollektív rendi 

identitáskonstrukcióval nem konstitutív módon kapcsolatba kerülő „új” mozzanatok ellentéte 

dominál, hanem sokkal inkább azok szövevényes diszkurzív „összjátéka” figyelhető meg. 

Ennek elméleti szempontból figyelmen kívül nem hagyható vonatkozása, hogy a diszkurzív-

fogalmi referenciaváltozás jelensége a legkivételesebb esetben sem jár együtt a diszkurzív tér 

kollektív érv- és fogalomháztartásának teljes felforgatásával, és mindig a meglévő diszkurzív 

struktúrák anyagát felhasználva megy végbe. Az igaz hazafinak mint komplex műnek és egyben 

az időszak jelentős intellektuális lenyomatának elemzése révén mindenekelőtt e 

problematikának a 18. század végi magyarországi politikai gondolkodás szempontjából vett 

tétjeit és jelentőségét igyekeztem megvilágítani. Lényegében tehát arra tettem kísérletet, hogy 

egy adott példán keresztül nagy felbontású képet adjak arról, hogy a széles értelemben vett 

felvilágosodáshoz köthető mozzanatok miképpen illeszkedhettek össze a korban a rendi 

gondolkodás alapelemeivel. A dolgozat legfontosabb célkitűzése az volt tehát, hogy egyetlen 

példán keresztül rávilágítsak a korszakot elsősorban meghatározó rendi-nemesi gondolkodás 

integratív potenciáljára: arra, hogy az miképpen volt képes oly módon újabb és újabb elemek et 

magába fogadni, hogy közben egyértelműen megőrizte mind rendi-nemesi jellegét, mind pedig 

domináns pozícióját. 

 

 

2. Módszertan és szemlélet 

 

Elmondható tehát, hogy Az igaz hazafiban a társadalmi lojalitások és értékhierarchiák igencsak 

heterogén komplexuma mutatható ki. Az értekezés egyik központi jelentőségű teoretikus-

módszertani alapfeltevése szerint az Osvaldéhoz hasonló munkák szövegközpontú, „intenz ív”, 

egyúttal a történeti-szituatív és a diszkurzív kontextusokra is maximálisan figyelmet fordító 

vizsgálata lehet az egyik útja a korabeli politikai gondolkodás és diskurzusok mélyebb 

megértésének. Egy olyan, alapvetően kontextualista, ezzel összefüggésben pedig a 

(tulajdonított) szerzői szándékok dimenziójával is számoló közelítésmódot igyekszem tehát 

alkalmazni, melyben főként a szociokulturális és történeti-politikai, illetve a diszkurzív 

(egymással sok szempontból kölcsönhatásban álló) kontextusok középpontba helyezése mellett  

az egyéni nyelvhasználatok során sok esetben érvényesülő szerzői kreativitás aktusai is 

figyelmet kapnak. Ez azt jelenti tehát, hogy a retorikus és szimbolikus konvenciók, valamint a 

nyelvi- fogalmi keretek individuális („személyes”) használatai, illetve az előbbiektől való (akár 

minimális) eltérések szerzői gesztusai is az elemzés tárgyát képezik. Dolgozatom nem annyira 
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biografikus indíttatású eszmetörténeti munkának tekinthető, mint inkább egy olyan elemzésnek, 

amelyben egy kevésbé tipikus, rendszerépítő szándékkal megírt mű értelmezésére, ennek 

apropóján pedig az 1790-es évek elején zajló politikai viták egyes fontosabb rétegeinek 

bemutatására teszek kísérletet. Az életrajzi keret mint kiindulópont figyelembevételének ebben 

az értelemben tehát (ha nem is kizárólag, de elsőrendűen) az „intellektuális horizont” imént 

felvázolt kettőssége szempontjából van jelentősége. 

Az elemzés elsődleges módszertani referenciáit a Reinhart Koselleck által kidolgozo tt 

fogalomtörténet bizonyos teoretikus megfontolásai, illetve a cambridge-i (avagy Quentin 

Skinner kifejezésével élve: collingwoodiánus) eszmetörténethez kapcsolható intencionalis ta-  

kontextualista közelítésmód képezik. Ami az elsőt illeti, a vizsgálatok alapvető adottságként 

számolnak a politikai-társadalmi fogalmak poliszémiájával és ebből eredő mindenkori 

vitathatóságukkal: adott vitapozíciók elfoglalása a politikai-közéleti térben mindig a domináns 

értelemért vívott küzdelem része, e küzdelem pedig végső soron nem másért, mint adott 

fogalmak, valamint párhuzamos és ellenfogalmaik jelentéskörének meghatározásáért zajlik.  

Annak megfelelően, hogy munkám középpontjában egy adott szerző egy adott művének 

elemzése, illetve a vitakörnyezet és a diszkurzív kontextusok ennek viszonylatában történő 

feltárása áll, a módszertani eszköztár másodikként említett eleme vonatkozásában a 

vizsgálódások  módszertani individualista hangsúlyú elméleti elkötelezettségét kell említeni. A 

nyelvhasználat alapvetően társas jellegének messzemenő figyelembevétele mellett azt is 

igyekeztem tehát szem előtt tartani, hogy a szemantikai mezőknek mint kollektív 

konstrukcióknak általában messze nem minden rétege aktiválódik egy-egy nyelvi aktus során 

és ebben a személyes szituatív pozíció mozzanata döntő szerepet játszik. 

Ugyanakkor az vizsgálódások során igyekeztem kiaknázni azokat a lehetőségeket is, 

amelyeket a nyelvhasználat és érvelésmódok kollektív dimenziója, vagyis a szélesebb 

értelemben vett nyelvi keretek absztraktabb elemzési szintje nyújt. Ezzel összefüggésben a John 

G. A. Pocock elméleti-metodológiai reflexióiban és értelmezői repertoárjában kiemelt szerepet 

játszó politikai nyelv (a dolgozatban preferált terminológia szerint: beszédmód) kategóriájának 

jelentőségét kell aláhúzni, illetve – nem mellékesen – ennek a kelet-közép-európai, ezen belül 

pedig főként a magyarországi anyagra vonatkozó adaptációjával kapcsolatos problematikára 

érdemes utalni. A dolgozat elméleti-módszertani fejezetében található végkövetkeztetés szerint 

a politikai nyelv/beszédmód kategóriájának mint heurisztikus-analitikus eszköznek az 

alkalmazása mellett mind elméleti, mind gyakorlati szempontból is több érv szól, ennek a 

térségre illetve a magyarországi/magyar vonatkozású anyagra való reflektált alkalmazása tehát 

semmiképp nem elvetendő. Mindazonáltal a metodikai fejezet az adaptáció egy olyan 
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óvatosabb módozatát ajánlja, amely a nyilvánvaló előnyök mellett számot vet a gyakorló 

eszmetörténész számára vonzó lehetőségeket magában rejtő interpretációs eszköz egyoldalú, 

reflektálatlan alkalmazásának veszélyeivel, valamint a „helyi” kontextusokba történő közvetlen 

átültetésből következő torzító hatásokkal is. Összességében az egyéni-egyedi diszkurzív 

megnyilatkozásokból kiinduló, de a nyelvi kontextusok elemzését is lehetővé tevő, nagyobb 

értelmezési egységeket, a beszédmódok elemzési kategóriáját alkalmazó közelítésmód 

alkalmazására teszek javaslatot, miközben igyekszem a „helyi sajátosságok” és a közvetlen 

adaptáció ezekből következő buktatóiról sem megfeledkezni. 

 

 

3. A disszertáció felépítése, tartalma és következtetései 

 

A disszertáció második nagyobb egységében, amely a bevezetőnek a mű jelentőségét 

bizonyítani igyekvő első és a módszertani-teoretikus irányokat jelezni kívánó második 

alfejezeteit követi, Az igaz hazafi első felében meghatározó szerepet betöltő beszédmódok és 

fogalmak hálózatait kíséreltem meg feltárni. Ezen belül elsőként az Osvald által központi 

jelentőséggel felruházott, a „közönséges társaság” egyes tagjait és az azokat összetartó 

„kapcsokat” osztályozó „funkcionális társadalmi modellt” ismertetem, különös tekintettel az 

ennek leírását meghatározó, a Liviusnál szereplő Menenius Agrippa-féle tanmesén keresztül 

bemutatott testmetafora klasszikus gyökereire, valamint 18. század végi, kortárs használata ira. 

Ezt követően a mű központi jelentőségű fogalmának tekinthető „haza” meghatározását célul 

kitűző szövegrészek elemzésére vállalkozom. E tekintetben a legfontosabb, kiemelendő 

mozzanat a „haza” fogalmának az anyaság szimbolikája mentén való ábrázolása, amelyrő l 

kimutatható, hogy egy többszörösen rétegzett hagyománykomplexum felidézésre alkalmas.  

A dolgozat első fejezetének következő részegységében, továbbra is Osvald művének a 

„haza” fogalmát tárgyaló passzusait elemezve a rendi-nemesi patriotizmus és republikanizmus 

összefüggéseit, illetve műben betöltött jelentőségét tárgyalom, valamint a vonatkozásukban 

releváns nyelvi keretek alkotóelemeit kísérlem meg elkülöníteni és ezek egymáshoz való 

viszonyait meghatározni. Az elemzések legfontosabb eredménye annak részletes 

szövegelemzések alapján történő bemutatása, hogy Osvald miként írja át a hazáért vállalt halál 

nagyszerűségét megjeleníteni hivatott pro patria mori klasszikus motívumát egy olyan 

haszonelvű mezőben, melyben immár a mindennapos munkálkodás és békés építkezés 

eszménye kerül középpontba. 
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Az ezt követő harmadik alfejezetben e haszonelvű mező további szemantikai rétegeit 

tárom fel, mégpedig elsőként Az igaz hazafinak a “földmívesek rendjét” bemutató passzusait 

górcső alá véve és elsősorban a “közjó” átfogó jelentéstartalommal bíró fogalmának 

használatait elemezve. E tekintetben a társadalmi érdekközösség eszméjével kapcsolatos 

megfontolásokra bukkantam. Ezekben a rendi keretek intakt voltának alapvetése mellett, de az 

időszakban rendi oldalon megmutatkozó pragmatikus érvrendszereken túlmutató érvénnye l 

jelenik meg a “közjó” társadalmilag kiterjesztő jellegű értelme. A fejezet végén a 

“Tudományok” és az anyanyelv terjesztésének (össz)társadalmi hasznosságát ecsetelő 

gondolatmeneteket, valamint a Politzia fogalmiságát felmutató érveléseket veszem górcső alá. 

Végezetül a negyedik és ötödik alfejezetekben a közösségi erkölcs leromlását a luxuskrit ika 

konvencionális motívumain keresztül ostorozó passzusok analízise, valamint a csinosodás 

programja bizonyos aspektusainak tárgyalása következnek. A két részegység legfontosabb 

eredménye a “törvény” instrumentális jelentésváltozatának kimutatása a vonatkozó 

érvelésekben. 

A dolgozat harmadik nagyobb egységében ez utóbbi fogalom használatait elemezve 

ennek szemantikai rétegzettségét kísérlem meg kibontani. Elsőként a törvények 

módosíthatósága Osvald által kimondott tételének jelentőségét ecsetelem, majd egy 

kontextuális szempontból megkerülhetetlen problematikát, a szokásjogi rendszer és az írott, 

tételes jog korabeli viszonyának kérdését vázolom, külön kitérve a változással kapcsolatos 

elképzeléseknek az előbbiben betöltött szerepére. Külön hangsúlyt fektetek azon szövegrész 

elemzésére, melyben Osvald a törvényhozás vonatkozásában az uralkodó és a rendek közti, 

Péter László által “strukturális dualizmusnak” nevezett képletnek megfelelő szerkezetet vázol.  

A törvények megváltoztathatóságának a műben hangsúlyosan felmerülő gondolata kapcsán 

jelzem, hogy a szakirodalomban e motívum mindenekelőtt az újabban “radikális reformer 

értelmiségként” avagy “felvilágosult nemesi-nemzeti értelmiségként” megnevezett csoport 

tagjai vonatkozásában hangsúlyozódik. Végezetül azon tendencia relevanciájára mutatok rá, 

amely a normatív törvény szokásjogtól való relatív függetlenedése felé mutat. 

 Az Exkurzus: ősi alkotmány, rendi dualizmus című alfejezetben a hangsúly a rendi 

dualizmus szerkezetét leíró modell analízisére esik. Ebben Montesquieu hatását két 

vonatkozásban is sikerül kimutatni, mégpedig egyrészt a hatalommegosztás terminológiájának 

alkalmazása, másrészt a nemesség funkcionális szerepének kiemelése tekintetében. A 

törvények uralma motívumát tárgyaló alfejezet súlypontja azon szövegrész elemzésére és 

kontextualizálására helyeződik, amelyben Osvald a “valóságos szabadságot” mint a törvények 

uralma érvényesülését határozza meg. A vizsgálat alá vont passzus tekintetében egyrészt 
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(kisebb súllyal) a Teodora Shek Brnardić által alkalmazott “felvilágosult monarchikus 

patriotizmussal” (enlightened monarchical patriotism) rokonítható elemek, másrészt pedig a 

Montesquieu szabadságdefiníciójával való párhuzamok relevanciájára hívom fel a figyelmet. 

Emellett a rendi nemzet hatalmi jogosítványainak a törvény fogalmiságába íródását is 

kimutatom, amiből kiindulva az alfejezet végén a “törvény” fogalmának szemantika i 

összetettségére mutathatok rá. 

A felekezeti kérdést tárgyaló negyedik fejezet központi jelentőségű megállapítása, hogy 

Az igaz hazafi egyik fontos kontextuális keretét az 1790-es évek elejének vallásügyi vitái 

képezik: kimutatható, hogy ezek a szerzőnek a “törvény” jelentőségét  taglaló, a műben 

központi szerepet játszó eszmefuttatásokban elfoglalt vitapozícióját is meghatározták. Az 

elemzések alapján kiderül, hogy Osvald a protestáns egyenjogúság megalapozására egy több 

elemből összeálló, eklektikus érvrendszert vet be. Ennek egyik pólusán a(z elsősorban a bécsi 

és linzi békékre hivatkozó, a korban protestáns részről konvencionálisnak mondható) jogi-

történeti érvrendszer helyezhető el, a másikon pedig az, amelyikben a „természetes jussokra” 

való hivatkozás motívuma dominál. Utóbbi azonban, mint az a vizsgálódások alapján kiderül, 

nem annyira a természetes egyenlőség ahistorikus állapotából levezetett elvre utal, sőt 

alapvetően maga is történeti alapozású érv: úgy tűnik, hogy valójában a nemesség 

eredettörténeti narratíváját idézi meg vele Osvald. A fejezet utolsó nagyobb részében Az igaz 

hazafi azon kiemelkedő jelentőséggel bíró gondolatmenetét elemzem, ahol Osvald a törvények 

megváltoztathatóságának korábban hangoztatott tételét a sarkalatos törvényekre is kiterjeszti.  

Az ötödik fejezetben a szerző nyilvánossággal kapcsolatos nézeteinek részletes 

elemzése kapott helyet. A vallásügy mellett leginkább e tematika vonatkozásában áll fenn 

“személyes érintettség” Osvald esetében (aki, mint láttuk, könyvvizsgálóként is 

tevékenykedett). A vizsgált passzusok alapján a nyilvánosság műben felvázolt modelljében 

tetten érhetünk egy olyan társadalmilag inkluzív jelentéstendenciát is, amelybe nem csak a 

szűkebb értelemben vett politikai közösség tagjai érthetők bele, ez azonban korlátozott 

érvényességgel bír és kifejezetten a „tudományok” terjesztésének projektjére vonatkozik. Ezzel 

párhuzamosan a (modern kifejezéssel élve) „szólásszabadság” a rendi szabadságjogok 

egyikeként is megjelenik. Tovább árnyalja a szerző vonatkozó érveléseit a tény, hogy a politika i 

nyilvánosság rendi-nemesi védelme egy ponton felekezeti dimenziót is kap, mégpedig a 

katolikus egyháznak a cenzúrára gyakorolt befolyására irányuló kritika formájában. Mindez 

ugyanakkor nem jelenti a nyilvánosság teljes szabadságát, hiszen Osvald a cenzúra 

szükségességét is hangsúlyozza. A fejezetben megkísérlem a nyilvánossággal kapcsolatos 

érvrendszert a tágabb vitakörnyezet kontextusában is elhelyezni. 
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Végezetül a dolgozat hatodik fejezetében található elemzések a nyelvkérdéssel mint Az 

igaz hazafi egyik központi témájával kapcsolatos érvrendszer belső viszonyainak feltárását, 

illetve ezek történeti és diszkurzív kontextualizálását célozzák. A vizsgálódást bevezető rövid 

teoretikus alapvetés a nacionalizmuselméleteknek a kutatás szempontjából vett relevanciá ját 

regisztrálja, emellett pedig egy konstruktivista, de az etnoszimbolista elméletek téziseit is szem 

előtt tartó közelítésmód ajánlatát fogalmazza meg. A fejezet első nagyobb egységében Az igaz 

hazafiban található, az anyanyelvhasználatot propagáló eszmefuttatások diszkurzív 

kontextusának tekinthető vitáknak azon regiszterét tekintem át, amely a politika működéséhez 

közvetlenül kapcsolódik. Az 1791. évi törvényi rendelkezések nyelvi pontjainak bemutatása 

után az 1790-es nyelvi polémiáknak a diéta megnyitásáig terjedő időszakára térek rá, főként 

Szekfű Gyula és Marczali Henrik munkáira támaszkodva. Míg a fókusz ebben az alfejezetben 

a központi kormányzat és a vármegye szintjére esik, a következő kettőben a diéta nyelvi vitáit 

vetettem aprólékos szövegelemzés alá. Utóbbi alapján azt a következtetést fogalmazom meg, 

hogy az érvrendszerek különbségei mellett mind a magyar nyelv “bevezetése” melletti, mind a 

latin „megtartását” célzó argumentációk tulajdonképpen ugyanazon nyelvi-diszkurzív anyagból 

merítettek. 

A disszertáció utolsó nagyobb egységében, a nyelvi fejezet harmadik alfejezetében 

található, a nyelvkérdéssel kapcsolatos vizsgálódásokat lezáró szövegelemzések 

középpontjában Osvald művének azon érvelései állnak, melyek a „nemzet” fogalmát explic it 

módon tematizálják. Mivel a szövegben található, az anyanyelvhasználattal kapcsolatos 

elképzelések megítélése tekintetében ezúttal is elengedhetetlen volt a diszkurzív kontextus 

figyelembevétele, ennek során igyekeztem az előbbieket egyrészt a megelőző elemzések 

alapján nyert tanulságokkal szembesíteni, másrészt pedig az 1790-es évek elejének röpiratos 

anyagából vett, párhuzamos érvelésmódokkal is összevetni. Az elemzések legfőbb 

következtetése a rendi és az etnokulturális-nyelvi argumentációs elemek egymásba épülése, 

összeérése, aminek az időszakban keletkezett több nyomtatványban is nyomára bukkanhatunk. 

Az elemzéseket summázó Kitekintés című fejezet leszögezi, hogy a műben foglaltakat 

meghatározni látszó intellektuális horizont, értékhierarchia és társadalmi lojalitások  

vonatkozásában nem annyira azon rendi-nemesi/felvilágosult ellentétpárra felfeszülő 

antagonizmus bizonyult mérvadónak, mely a Concha Győzőnek és Kosáry Domokosnak a 

bevezető fejezetben röviden bemutatott megítélései mögött meghúzódik, hanem éppenséggel a 

szövegben megmutatkozó, igencsak sokszínű értékvonatkoztatási keretrendszerből táplálkozó 

heterogén, részben „a” rendi gondolkodáshoz, részben „a” felvilágosodáshoz köthető gondolati 

elemek és érvelésmódok összjátéka. A disszertáció végkövetkeztetése szerint a művelt, jómódú, 
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ám nem az országos politika első vonalához tartozó nemesség esetében is komolyan 

számolnunk kell a 18. század végi rendi gondolkodás nyitottságával és az azon belül jelentkező 

integratív tendenciák érvényesülésével. 
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