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REFORMÁCIÓ

A reformáció 500. évfordulóján, közeledvén október 31-éhez, természet-

szerűen sokasodnak a megemlékezések, az ünnepélyes szónoklatok és 

a kötelező beszédek, viszont talán érdemes elgondolkozni azon, mit is 

jelent, mit jelenthet a reformáció 2017-ben. A Szépirodalmi Figyelő fel-

kért szerzői számtalan perspektívából tekintenek a reformációra, vagy 

a protestáns gondolatiságra, és arra tesznek kísérletet, hogy kérdéseket 

tegyenek fel. Kérdéseket a nyomdászat szerepéről Luther és Kálvin ta-

nainak elterjedésében, vagy a kevésbé ismert román reformátori törek-

vésekről, az olvasás kultúrtechnikájának protestáns és katolikus rep-

rezentációiról. Emellett és mindezekhez kapcsolódóan a képregény 

médiumának a protestáns felekezetek életében betöltött funkciója is 

terítékre kerül, mint egy olyan médiumé, mely lehetővé teszi a legkü-

lönbözőbb közösségek elérését is. Technika, elterjedés, gyakorlat – fog-

lalhatnánk össze röviden, azonban talán mégsem elégedhetünk meg 

ennyivel. A kérdés, mit jelent protestánsnak lenni 2017-ben, nem nélkü-

lözi az aktualitását, válaszaink esetlegesek, és a problémát már a feltett 

kérdés is jelzi. Hogy milyen egy vastag nyakú kálvinista, vagy egy jó 

presbiter, az nem feltétlenül fog kiderülni az összeállításunkból, viszont 

olyan összefüggések sejlenek fel, melyek reményeink szerint más meg-

világításba helyezik a reformációt. A rá vonatkozó kérdést mindenképp.

Mészáros Márton

A NYOMTATÁS SZEREPE 
A REFORMÁCIÓ SIKERÉBEN1

A 95 tétel kiszögezésének történetével utóbb elleplezett „kommuni-

kációs hibából” Luther kétségkívül messzemenő következtetéseket 

vont le, amely alapvetően megváltoztatta kommunikációs stratégiáját. 

Neil Rhodes és Jonathan Sawday felteszi a kérdést: „Vajon a 95 tétel 

[Luthertől független] kinyomtatásának tapasztalata megtanította-e 

Luthert valami alapvetőre annak a lehetőségéről, hogy egy skolaszti-

kus disputát hogyan fordítson át egy véget nem érő nyilvános vitává?”2 

„Elhatároztam – írja Luther Scheurlnak írt levelében – hogy kiadok 

egy könyvet a búcsú hasznáról és káráról […] mert nincs tovább kétsé-

gem afelől, hogy az embereket megtévesztették.”3 Luther megoldása 

tehát egy könyv, amelynek kiadásával úgy próbálja visszaszerezni a kom-

munikáció irányítását, hogy többé már nem egy szűk tudósközösség, 

hanem a széles (olvasó)közönség számára címzi üzenetét. Egyet kell 

értenünk Rhodes és Sawday értékelésével, miszerint ezt a gesztust akár 

úgy is értelmezhetjük: „Luther megértette, hogy a nyilvánosságot nem 

annyira a saját szavai, mint inkább maga a médium teremtette meg; 

a nyilvánosság eléréséhez az üzenet célba juttatásának új módszereit 

kell kidolgoznia.”4 Luther újítása, amely nagyban hozzájárult a „papír-

alapú világ” kialakulásához, egy olyan könyv volt, amely a címe alapján 

manapság aligha elégítene ki tömeges olvasói igényeket. A prédikáció 

a búcsúról és kegyelemről alig három év alatt 23 kiadást élt meg, hatása 

nem csupán az olvasókra, de a könyvnyomtatás további fejlődésére is 

rendkívüli volt. Ezt az első „bestsellert” hamarosan számos rövid né-

met nyelvű és kifejezetten a laikusoknak szánt prédikáció és más val-

lásos irat követte. A könnyen kezelhető formátumban kiadott, olcsón 

előállítható és olcsón megvásárolható kiadványokat az olvasók kézről 

1 A tanulmány a Reformáció – közvetítés – nyilvánosság című kötet A reformáció 
nyilvánosságának hálózati modellje című fejezetének részben rövidített, részben 
átdolgozott változata. Vö. Mészáros Márton, Reformáció – közvetítés – nyilvánosság, 
FISZ–Ráció, Budapest, 2014.

2 Neil Rhodes – Jonathan Sawday, Th e Renaissance Computer, Routledge, London, 
2000, 6.

3 Martin Luther, szerk. E. G. Rupp – Benjamin Drewery, Edward Arnold, London, 
1971, 25.

4 Rhodes–Sawday, I. m., 6.
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kézre adták, így a valódi olvasók száma akár az adott példányszám 

többszöröse is lehetett. Mark U. Edwards kiemeli: „Az olvasóközön-

ség olyan mohón kereste ezeket a kiadványokat, amire a nyomtatás 

rövid történetében addig nem volt példa. […] A nyomdák versengtek 

azért, ki tudja gyorsabban piacra dobni »Martin Luther Agustian«, 

illetve amint egyre híresebbé vált, egyszerűen csak »M.L.A.« egy-egy 

új művét.”5 

Könyvnyomtatás és reformáció összekapcsolhatósága Andrew 

Pettegree szerint egy folyamatosan újra felfedezett tudományos köz-

hely,6 többen azonban arra utalnak7, jogosak lehetnek azok a kétségek 

is, amelyek azt hangsúlyozzák, az olvasni tudás rendkívül alacsony 

arányából adódóan ebben a folyamatban, melyet akár a nyugati világ 

első tömeges médiakampányaként is defi niálhatunk, a könyvnyomta-

tás szerepét gyakran eltúlozzák.8 Edwards szerint az olvasni tudás 

a német nyelvű területeken a tizenhatodik század elején öt százalékra 

becsülhető, bár a városokban ez az arány a 30%-ot is elérhette, maga 

a városi lakosság létszáma nem haladta meg a teljes birodalom népessé-

gének 10%-át.9 A helyzetet bonyolítja, hogy könyvnyomtatás és refor-

máció viszonyát illetően a nyolcvanas évektől kezdődően a legradikáli-

sabb állásfoglalások is napvilágot láttak: miközben a legtöbb szerző, így 

például Pettegree10 is, pusztán a reformáció gyors sikerét teszi a könyv-

nyomtatástól függővé,11 Bernd Moeller egyenesen az egész reformációt 

a könyvnyomtatástól eredezteti: „Könyvnyomtatás nélkül nincs refor-

máció”.12 A könyvészettörténeti adatok mindenesetre arra utalnak, 

5 Mark U. Edwards, Jr., Printing, Propaganda and Martin Luther, Fotress Press, Min-
neapolis, 2005, 163–164. 

6 Th e Reformation World, szerk. Andrew Pettegree, Routledge, New York, 2000, 111.
7 Edwards, I. m., 37.
8 Ezt sugallja A. G. Dickens sokat idézett megjegyzése, miszerint „Th e reformation was 

an urban event”, Dickens tehát úgy látja, kizárólag a városokban volt olyan arányú ol-
vasóközönség, amelyre a könyvek érdemi hatást tudtak gyakorolni. A. G. Dickens, 
Th e German Nation and Martin Luther, Edward Arnold, London, 1974, 186. 

9 Edwards, I. m., 38.
10 „Minden oldal elismeri a teológiai viták és a széleskörű társadalmi kritika eszközeként 

a nyomtatott médium hatékonyságát.” Andrew Pettegree, Art = Th e Reformation 
World, szerk. Andrew Pettegree, Routledge, New York, 2000, 111.

11 Például: „A reformáció mozgalmának sikere nem lett volna lehetséges anélkül az új 
lehetőség nélkül, amit a mozgatható betűkkel ellátott könyvnyomtatás kínált.” Holger 
Flachman, Martin Luther und das Buch: Eine historische Studie zur Bedeutung des Buches 
im Handeln und Denken des Reformators, Mohr Siebeck, Tübingen, 1996, 175.

12 Bernd Moeller, Stadt und Buch = Stadtbürgertum und Adel in der Reformation Studien 
zur Sozialgeschichte der Reformation in England und Deutschland, szerk. J. Mommsen, 
Veröff entlichungen des Deutschen Historischen Instituts London, Stuttgart, 1979, 30. 
Lásd még: Bernd Moeller, Die frühe Reformation als Kommunikationsprozeß = Kirche 

hogy a könyv fi zikai jellemzőinek változásai a reformációval egy idő-

ben új lendületet kaptak. Az alacsonyabb árak lényegesen nagyobb 

elérhetőséget tettek lehetővé: a könyvek is kisebbek és lényegesen rö-

videbbek lettek, Andrew Pettegree adatai alapján az 1518-tól 1544-ig 

terjedő időszakban a „könyvek” alig fele haladta meg az egy ív terje-

delmet, a német kis kvarto (negyedrét) röpiratok pedig csak elvétve 

tartalmaztak 30 oldalnál hosszabb szöveget.13 Ekkoriban jelennek meg 

a címlapok, amelyek nyomdatechnikai szerepükön túl marketingesz-

közként is funkcionáltak, és ugyanebben az időszakban indult meg 

a betűk megjelenésének standardizálása, az igazán jelentős kiadók 

pedig terjesztői központokat is felállítottak, így a modern könyvke-

reskedelem alapjait is lerakták.14

A nyomdák robbanásszerű elterjedése kétségkívül összefüggésbe 

hozható a reformációval: Wittenbergben például 1519-ig mindössze 

egy nyomda működött (Luther ezért számos iratát Lipcsében nyom-

tattatta ki), 1521 és 1529 között azonban, nyilvánvalóan a Luther mű-

vét kísérő hatalmas érdeklődéstől sem függetlenül kilenc új nyomdász 

alapított üzletet a városban. Néhány évtizeddel később hasonló folya-

mat játszódott le a kálvinista Genfben is: míg 1533 és 1540 között 

mindössze 42 kiadványt publikáltak, alig egy évtizeddel Kálvin meg-

érkezése után (1550 és 1564 közt) már nem kevesebb, mint 527 kiad-

vány jelenik meg, és 40 különböző nyomda működik a városban.15 

A század közepére Köln és néhány kisebb nyomda (Drezda, Mainz, 

Ingolstadt) kivételével a német nyelvű területek szinte valamennyi nyom-

dája (Wittenberg, Nürnberg, Erfurt, Lipcse, Strassburg, Basel) kizárólag 

a reformáció szellemiségét tükröző műveket jelentetett meg.16 

und Gesellschaft im Heiligen Römischen Reich des 15. und 16. Jahrhunderts, szerk. Hartmut 
Boockmann, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1994. A számtalan ezt a véleményt 
megerősítő forrás közül végül álljon itt VI. Eduárd kortárs értelmezése a könyvnyomtatás 
szerepéről: „De hála legyen az Úristennek, ma fölséges királyunk messzibb juthat három-
száz font ára nyomtatvánnyal, mint annak idején Constantinus jutott volna háromezer 
fontnyi kézírással. Mert a könyvek hiánya miatt tudtak a rómabeli püspökök és segítőik 
minden zsinaton győzedelmeskedni, már az elsőtől fogva.” Idézi: Diarmaid Macculloch, 
A reformáció története, ford. Varga Benjamin, Európa, Budapest, 2011, 129–130.

13 Vö. Andrew Pettegree, I. m. Ehhez még: Tessa WATT, Cheap print and popular piety, 
1550-1640, Cambridge University Press, New York, 1991, 3–7.

14 Vö. Jean François Gilmont, A reformáció és az olvasás = Az olvasás kultúrtörténete a nyu-
gati világban, szerk. Guglielmo Cavallo – Roger Chartier, Balassi, Budapest, 2000, 240.

15 Vö. Lucien Febvre – Henri-Jean Martin, Th e Coming of the Book: Th e impact of 
printing 1450-1800, ford. David Gerald, Verso, London, 1997, 193.

16 Vö. Borsa Gedeon, Általános nyomdászattörténet XVI. század = Régi könyvek és kéziratok, 
összeállította Pintér Márta, Népművelési propaganda iroda, Budapest, 1974, 77. 
További részletes adatok: Edwards, I. m., 24–32.
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sok azonban meglehetősen tudatosan álltak ki az evangéliumhoz való 

minél könnyebb hozzáférés mellett (miközben a teológia tudományos 

nyelve mind Luther, mind Kálvin számára továbbra is a latin maradt).23 

A kálvinisták a század közepétől több tízezres példányszámban adnak 

ki olyan többfunkciós gyűjteményeket is, amelyek verses zsoltárokat, 

katekizmust és liturgikus kézikönyvet egyesítettek magukban, ezek 

szintén az olvasni nem tudókat segítették.24

A római oldal a reformáció korai időszakában feltűnően rosszul 

reagált ezekre a kihívásokra, amikor a hagyományokat – különösen a 

hagyományok szóbeli közlését –, a Szentírás szövegével lényegében 

azonos szintre helyezte, az olvasás terjedését pedig egyenesen korlá-

tozni igyekezett.  Dominque Julia összegzése szerint: „A trienti zsinat 

implicit antropológiája a közösségen belüli eleven kapcsolatokat támo-

gatta, miközben hangsúlyozta az – egyre inkább a pappal azonosított 

– klerikus és a laikus szerepének különbségét. A papok szerepe a hívek 

közösségéhez szóló prédikációban, az egyéni lelkivezetésben s a fül-

gyónás során az isteni Ige követelményeire való fi gyelmeztetésben állt; 

a laikusoké pedig ama üzenet fül által való befogadásában és elsajátítá-

sában, amelyet az erre felhatalmazott hang közvetített nekik. A szentség 

eléréséhez nincs szükség a szent szövegek közvetlen tanulmányozásá-

ra.”25 Több mint elgondolkodtató az a tény, hogy még a római egyház 

által jóváhagyott népnyelvű Bibliák olvasását is engedélyhez kötötték, 

püspöki vagy inkvizítori jóváhagyás nélkül tilos volt a hívek önálló bib-

liatanulmányozása. A Sadoval inkvizítor által 1612-ben (!) kiadott Index 

betiltotta „a Bibliának és valamennyi részének bármilyen népnyelvű 

kéziratait vagy nyomtatott kiadásait”, és „a Bibliának vagy a Szentírás 

könyveinek minden összefoglalóját és compendiumát, még a történeti 

jellegűeket is, amelyeket bármely népnyelven vagy tájszólásban írtak”.26 

Az eff éle szabályozások bizonyos területeken nem csupán a Biblia elter-

jedését vetették vissza, mint látjuk, akár  évszázadokkal, de az olvasni 

tudás növekedését is jelentősen lelassították. 

A fentiek összegzéseképpen elmondható, hogy a reformáció az 

újonnan kialakuló protestáns nyomdahálózat együttműködése olcsó, 

23 Vö. Gilmont, I. m., 243. Luther egyértelműen fogalmaz: „Szóba kell állni a háziasszo-
nyokkal otthonukban, a gyermekekkel az udvaron, a közemberrel a piacon, s meghall-
gatni, miként beszélnek, hogy tudjuk, miként kell ezek után fordítani. Akkor majd 
megértik és felfi gyelnek rá, németül beszélünk velük.”

24 Uo., 253.
25 Uo., 268.
26 Uo., 273.

Maguk a reformátorok is tudatában voltak a nyomdatechnika refor-

mációra gyakorolt pozitív hatásaival, azt nem ritkán egyenesen Isten 

által sugalmazott technikának látták, amelynek fő célja és elsődleges 

funkciója Isten Igéjének és – természetesen – a reformációnak a terjesz-

tése. Luther például így nyilatkozik erről az Asztali beszélgetésekben: 

„A könyvnyomtatás Isten legutolsó és legnagyobb adománya. Hiszen 

ennek révén Isten meg akarja ismertetni az igazi vallást az egész világ-

gal, a földkerekség határáig.”17 Az adatokból az is világosan látszik, 

a példányszámok drasztikus megemelkedése egyértelműen Luther fel-

lépésével hozható összefüggésbe: 1520–1540 között 1500–1520-hoz 

képest megháromszorozódott a németül kiadott könyvek száma. Min-

den kétséget kizáróan Luther hatását mutatja, hogy az 1518 és 1525 

között kiadott összes német nyelvű könyv több mint egyharmadának 

Luther a szerzője.18 1516 és 1546 közt (a Bibliát leszámítva) 3183 kü-

lönböző kiadás született Luther műveiből, jelentős részük (2645) néme-

tül.19 Ha itt utalunk Edwards azon megfi gyelésére, miszerint a Martin 

Luther Agustian, az „MLA” brand önmagában is elég volt a könyv el-

adásához, egyetérthetünk Benedict Andersonnal, aki szerint „minden 

valószínűség szerint Luther volt az első ismert bestsellerszerző, más 

oldalról szemlélve pedig, ő volt az első szerző, aki pusztán a nevére 

alapozva új könyveit is ki tudta adni.”20

Nyilvánvalóan nem lehet eléggé hangsúlyozni a nemzeti nyelvű 

kiadványok fontosságát sem, amelynek használata ebben az időszakban 

a társadalmi élet legtöbb területén, a reformációtól és a nyomtatástól 

függetlenül is terjedőben volt, a könyvnyomtatás azonban kétségkívül 

drasztikusan felgyorsította ezt a folyamatot. Ennek köztudottan szintén 

vannak vallási vonatkozásai: míg a reformáció szellemében született 

könyvek a reformáció elterjedése szempontjából kritikus 1518 és 1524 

közötti időszakban21 mintegy 75-80, a katolikus iratoknak alig 40%-a 

íródott németül.22 A nemzeti nyelvek ilyen használatát eleinte számos 

vita kísérte a modern és a szent nyelvek viszonyrendszeréről: a római 

oldal természetesen egyfajta deszakralizációnak értékelte, a protestán-

17 Luther Márton, Asztali beszélgetések, ford. Márton László, Helikon, Budapest, 1983.
18 Vö. Benedict Anderson, Media in Global Context: A Reader, szerk. Annabelle Sreberny-

Mohammadi – Dwayne Winseck – Jim Mckenna – Oliver Boyd-Barrett, Arnold, 
London, 1997, 61. 

19 Vö. Edwards, I. m.
20 Anderson, I. m., 61.
21 Edwards a röpiratok megjelenési adataiból azt a következtetést vonja le, hogy az 1518 és 

1524 közti időszakot egy tudatos médiakampány intenzív szakaszának kell tekintenünk.
22 Edwards, I. m., 39.
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kinthetők »különálló közlésfolyamatoknak« sokkal inkább egy olyan 

temporálisan indexált médiarendszernek, amit a »reformáció nyilvá-

nosságaként« határozhatunk meg.”30 

A médiumok egymásrautaltságát tekintve hasonló – ám éppen el-

lenkező előjelű – következtetésre jut Edwards is, amikor a reformáció 

nyilvánosságának31 működését Hans-Joachim Köhler32 nyomán „két-

lépcsős kommunikációs folyamatként”33 írja le.  A kétlépcsős modellt 

eredetileg Paul Lazarsfeld és Elihu Katz34 dolgozta ki az ötvenes évek-

ben, elsősorban közvéleménykutatási célokra, de Köhler volt az, aki 

először alkalmazta a reformáció kommunikációjának leírásához. 

Lazarsfeld és Katz rendkívül nagy hatású hipotézise az volt, hogy 

„a gondolatok gyakran a rádió és a nyomtatott sajtó irányából a véle-

ményformálók irányába, majd tőlük a népesség kevésbé aktív rétegei 

felé áramlanak.”35 A szerzőpáros érvelése szerint a véleményformálók  

vagy véleményvezérek médiakitettsége általánosságban lényegesen 

nagyobb, azaz kimutathatóan több sajtóterméket fogyasztanak, mint 

a befolyással nem rendelkező csoport tagjai, ami egyfelől azzal a követ-

kezménnyel jár, hogy a médiumok által hordozott tartalom sok esetben 

nagyobb hatást gyakorol rájuk, pontosabban nagyobb „a tömegkommu-

nikáción alapuló befolyásra épülő reakciókészségük”, másfelől viszont 

– és tárgyunk szempontjából talán ez a fontosabb – a médiafogyasztás 

megnövekedése valószínűbben eredményezi, hogy egy adott személy 

véleményformálóvá váljék. 

30 Rainer Wohlfeil, Einführung in die Geschichte der deutschen Reformation, Beck, München, 
1982, 123. Lásd még: Rainer Wohlfeil, ‚Reformatorische Öff entlichkeit’ = Literatur und 
Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit. (Symposion Wolfenbüttel 
1981), szerk. Ludger Grenzmann – Karl Stackmann, Stuttgart, 1984. A fogalmat rész-
letesen tárgyalja: Holger Flachmann, Martin Luther und das Buch. Eine historische Studie 
zur Bedeutung des Buches im Handeln und Denken des Reformators, Mohr Siebeck, Tü-
bingen, 1996, 174.

31 Mind Köhler, mind pedig Edwards a röpiratokat (Köhler: Flugschrift, Edwards: 
pamphlet) tekinti a legfontosabb médiumnak.

32 Hans-Joachim Köhler, Erste Schritte zu einem Meinungsprofi l der frühen Reformat ions-
zeit  = Martin Luther. Probleme seiner Zeit, szerk. Dieter Stievermann, Volker Press, 
Stuttgart, 1986, 244–248.

33 A kétlépcsős kommunikációs folyamat modelljének recepciójához vö. Christoph 
Volkmar Reform statt Reformation. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen, 
1488–1525, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, 580. 

34 Vö. Paul Lazarsfeld – Elihu Katz, Personal infl uence, Free Press, New York, 1955, 
309–320. Magyarul: Paul Lazarsfeld – Elihu Katz, A kommunikáció kétlépcsős folya-
mata = Média, nyilvánosság, közvélemény, szerk. Angelusz Róbert – Tardos Róbert – 
Terestyéni Tamás, Gondolat, Budapest, 2007, 766–755.

35 Lazarsfeld–Katz, A kommunikáció kétlépcsős folyamata, 766.

a széles közönség számára elérhető és a korábbiakhoz képest lényege-

sen magasabb példányszámú kiadásokat eredményezett, amely hama-

rosan új olvasóközönséget teremtett.27 A nemzeti nyelv használatával 

pedig olyan réteget is képes volt elérni (kereskedőket, ritkábban nőket), 

akik nem beszéltek latinul. (Hasonló folyamatok a katolikus egyházban 

csak mintegy 150 év késéssel és elsősorban francia területekre korlá-

tozódva zajlottak le.) Miközben azonban az a tény, hogy a „szerző” az 

„olvasóközönség”, a „bestseller”, a „tömeges olvasóbázis” („mass reader-

ship”) fogalmai (történetileg) összefüggnek a reformáció történetével, 

kétségkívül a könyvnyomtatás fontosságára irányítja fi gyelmet, továbbra 

is nyitott maradt az a kérdés, egy olyan időszakban, amikor az írni-ol-

vasni tudás alig ötszázalékos, a nyomtatott könyvek sikere önmagában 

magyarázhatja-e a reformáció sikerét. (Némi ellentmondás abban is 

megfi gyelhető, hogy a reformációnak a fenti logika alapján egy olyan 

közönséget kéne megszólítania, amely még nem létezik, hiszen éppen 

ő teremti meg.) Igazat kell-e adnunk ezek alapján Dickensnek, és meg 

kell-e állapítanunk, hogy a reformáció (és Luther médiakampánya) az 

eddig sejtettnél jóval kisebb közönséget ért el? A kérdésre két egymás-

sal részben összegfüggő válasz is kínálkozik, amit megkísérlünk egy 

harmadik nézőponttal kiegészíteni. Miközben Scribner és Edwards is 

azt sugallja, a könyvnyomtatás meghatározó, de nem az egyedüli fegy-

vere volt a reformáció médiakampányának, Werner Faulstich Medien 

zwischen Herrschaft und Revolte28 című nagyszabású összefoglaló mun-

kájának reformációval foglalkozó fejezete egyfajta „multimediális mo-

dellként” a reformáció által aktívan használt médiumok részletes és 

kimerítő kategorizálását adja. A német médiatudós a nyomtatott könyv 

szerepének hangsúlyozása mellett kiemeli, hogy a reformáció terjedésé-

ben, „a nyugati világ első tömeges médiakampányában” a prédikáció, 

a levél, a Flugblatt (röplap), a Flugschrift (röpirat), a színház, valamint 

az egyházi ének is rendkívül fontos szerepet játszott, azaz a reformáció 

tudatosan, programszerűen használta az emberi hordozót, ezt azonban 

folyamatosan hozzáigazította, később pedig alá is rendelte a moder-

nebb nyomtatott hordozóknak.29 Rainer Wohlfeil sokat idézett meg-

állapításával: „Ezek a kommunikációs megnyilvánulások már nem te-

27 Vö. Michael Giesecke, Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie 
über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien, Suhrkamp, 
Frankfurt am Main, 1991.

28 Werner Faulstich, Medien zwischen Herrschaft und Revolte, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, 1998, 143–181.

29 Uo., 177.
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szánt és prédikációval kísért bibliaolvasást valószínűsíti, míg a kálvi-

nistáknál ugyanilyen arányban találunk quatro és octavo formátumú 

Bibliákat is. A „nyilvános” felolvasások azokon a területeken is elterjed-

tek, ahol liturgikus keretek között nem volt lehetőség az új hit gyakor-

lására, és nem csak családi körülmények között. 

Az egymást kiegészítő médiumok feltételezése láthatóan ellentét-

ben áll azokkal a koncepciókkal, amelyek a hallás kultúrájából a látás 

kultúrájába történő váltást éles határokhoz (általában a könyvnyomta-

tás megjelenéséhez) igyekeznek kötni. Noha a váltás maga rendkívül 

nehezen ragadható meg, és pontos korszakolása is problematikus, szá-

mos kutató vélte saját kutatási korszakában megtalálni a váltás kez-

dő- vagy végpontját.40 A kora újkorra vonatkozóan minden bizonnyal 

Walter J. Ong rendkívül nagy hatású elméletét kell kiemelnünk, amely 

nem csupán akusztikus-vizuális, precízebben a nyomtatás megjelené-

séből következő orális-szkriptuális változás társadalmi hatásait hang-

súlyozza, de egyszersmind reformáció és könyvnyomtatás összekap-

csolhatóságát is hangsúlyozza.

Bár a nyomtatott szöveg és a kézírás közös tulajdonsága, hogy mind-

kettő a vizuális térben teszi a nyelvet megtapasztalhatóvá, Ong sze-

rint41 meg kell különböztetnünk a két írásrendszer tudatra gyakorolt 

hatásait. A kézírással leírt betűk nem léteznek az írás aktusa előtt, 

tulajdonképpen mindig az írás folyamatában, azzal egyidejűleg jönnek 

létre, a betűírás nyomtatása esetében viszont a szavak olyan elemekből 

állnak, amelyek már az írás előtt is léteztek: „a nyomtatás tehát sokkal 

erőteljesebben sugallja, hogy a szavak dolgok, mint az írás valaha is 

tette.”42 A kirográfi a nem csak egyediségében, identikusságában kötő-

dik szorosabban a vokalitáshoz, mint a tipográfi a, de a tekintetben is, 

hogy az írás a nyomtatás megjelenése előtt, sőt egy rövid átmeneti idő-

szakban azt követően is, másodlagosnak számított a halláshoz képest, 

fő funkciója az volt, hogy – Ong találó megfogalmazásával élve – a tu dást 

visszatáplálja a szóbeliség világába. A nyomtatott szöveggel szem ben 

a kéziratot viszonylag nehéz volt olvasni, a lassú olvasás segítette a me-

morizálást, ezért a kéziratos kultúra jóval inkább rá volt utalva a ki-

mondásra, noha inkább támogatta, mint helyettesítette azt. 

40 Vö. Daniel R. Woolf, Speech, Text, and Time. Th e Sense of Hearing and the Sense of the Past 
in Renaissance England, Albion: A Quarterly Journal Concerned with British Studies 
1986/2., 163.

41 Walter J. Ong, Szóbeliség és írásbeliség, ford. Kozák Dániel, AKTI–Gondolat, Buda-
pest, 2010, 104–119.

42 Uo., 105.

A Köhler által a kora újkori viszonyokra applikált modell szerint 

a 16. század elejének nyomtatott médiumai a korábban sejtettnél lénye-

gesen szorosabban voltak ráutalva az oralitásra.36 Pontosan az olvasni 

tudás rendkívül alacsony arányából adódóan a röpiratok elsősorban az 

írni-olvasni tudó rendkívül szűk réteget célozták meg, azokat a neve-

lőket, tanárokat, hivatalnokokat, egyszóval véleményformálókat, akik 

azután szóban adták tovább az írott szövegek tartalmát.37 A korabeli 

szövegek stíluselemzése is azt erősíti meg, hogy gyakran éppen nem 

olvasásra, hanem élőszóban való előadásra szánták őket, sőt, Edwards 

arra is utal, hogy számos röpirat direkt, egyértelmű utasításokat tartal-

mazott arra vonatkozóan, hogy az olvasó ossza meg olvasmányélményét 

másokkal is.38 Ezt a hatást – érvel Edwards – megsokszorozza, ha az 

olvasó hivatásánál fogva sok embert képes megszólítani (prédikátor, 

tanár stb.). A könyvek és a prédikációk összekapcsolhatóságának fon-

tosságát egyrészről jól mutatja az a tény, hogy az említett kiadványból 

az utánnyomásokkal együtt 1520 és 21 között 13.000 példány készült, 

így akár csak néhány tíz hallgatót feltételezve, a szóbeli magyarázato-

kon keresztül akár több tízezer, esetleg még több címzetthez juthatott 

el az üzenet. Egy ilyen, többek közt mediális szempontból is átmeneti 

időszakban, a kommunikáció sikerét önmagában sem a régi, sem az új 

médium nem garantálja, a valódi kommunikációs előnyt leghatékonyab-

ban a két közeg együttműködése biztosítja. Scribner rendkívül elgon-

dolkodtató megfi gyelése szerint: az a számbeli növekedés, amelyet 

ebben az időszakban a nyomtatott szónak szoktak tulajdonítani, leg-

alább annyira a kiejtett szóra vonatkozik.39

Fontos utalnunk arra, hogy bizonyos felekezeti különbségek is meg-

fi gyelhetők a tekintetben, hogy az egyes irányzatok milyen mértékben 

támogatták a Biblia önálló olvasását, vagy mennyire kapcsolták azt ösz-

sze a prédikációkkal. Ebben az olvasni tudás mellett teológiai megfon-

tolások is szerepet kaphattak. A kálvinista reformáció, amely városiasabb 

környezetben terjedt el, ahol az olvasni tudás is magas volt inkább, 

a lutheránus ág kevésbé támogatta az önálló olvasást. Ezt bizonyítják 

a kiadott Bibliák méretei is, a lutheránus Bibliák leggyakrabban in-

folio méretűek, ami inkább a közös, közösségi, nyilvános fölolvasásra 

36 Vö. Hans-Joachim Köhler, Die Flugschriften der frühen Neuzeit. Ein Überblick = Die 
Erforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland, szerk. Arnold Werner, 
Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1987.

37 Edwards, I. m., 37–38.
38 Uo.,38.
39 R. W. Scribner, Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany, 

Taylor & Francis, London, 1987, 65.
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A különböző olvasásmódok tekintetében a legfi nomabb mintázatú 

modellt Jean François Gilmont kínálja,43 aki szerint az éles váltások 

helyett inkább azt feltételezhetjük, hogy a kora újkorban több olvasás-

mód is élt egymás mellett: a néma olvasás, a magányos félhangos olva-

sás, a szűk körű felolvasás és a liturgikus olvasás, amelynek során a hívek 

a saját könyvükben a szemükkel is követik az elhangzó szöveget (tipi-

kusan ilyen az énekeskönyvből történő közös éneklés). A követendő 

olvasásmódról egyrészt a kiadói instrukciók adtak felvilágosítást, más-

részt a könyv fi zikai jellemzői is determinálták azt (a folio formátum 

értelemszerűen csak könyvállványról volt olvasható, míg a sexadecimo 

köteteket az olvasók mindig maguknál tarthatták). Gilmont lényeglátó 

összefoglalója így hangzik: „A protestáns egyházak megszerveződé-

sekor, a 16. század végén nem tűnik úgy, mintha változás következett 

volna be az íráshoz fűződő viszonyban. A vallás területén a szóbeliség 

megőrizte helyét. Mint Johann Brenz jól megfogalmazta, a vallás a pré-

dikációtól függött, amelynek három formáját ismerték: a legfontosabb 

a szószékről hangzott el, s ezt egészítette ki a másik kettő, az olvasás és 

az éneklés. A reformátorok, akiket megrémített a »vad« olvasatokra tá-

maszkodó heterodox eszmék burjánzó bősége, minden eszközzel kézben 

akarták tartani a teológia fölötti ellenőrzést. A Bibliához való hozzá-

férés a kultusz és a család keretein belül volt lehetséges, s az autorizált 

kommentárokkal kísért olvasást jelentette. A népszerű olvasás céljára 

csak a katekizmust és a liturgikus szövegeket tartották fenn. Az olvasás 

céljának nem annyira új üzenetek felfedezését tartották, mint inkább 

az alapvető keresztény tanítás megszilárdítását. A csöndes olvasást ilyen-

formán egy tudatos politika eredményeképpen korlátok között tartották, 

minthogy az ennek lázongó következményeitől való félelem nem volt 

minden alap nélkül. Az oralitás elsőbbségét ilyenformán a reformáció 

egyáltalán nem vonta kétségbe.”44

Ha ezek alapján emlékeztetünk Katz és Lazarsfeld kétlépcsős kom-

munikációs elméletére, amely szerint az olvasni nem tudók számára 

literátus véleményformálók közvetítették az írott szövegek üzeneteit, 

természetesen fölvethető, hogy az olvasni tudás ebben a korban nem 

pusztán véleményformáló, de „kapuőri”45 (gatekeeper) szerepet is biz-

tosít az olvasni tudók számára. A véleményformáló csupán a vélemé-

43 Vö. Gilmont, I. m., 251–253.
44 Uo., 262–263.
45 Vö. D. M. White, Th e „Gatekeeper”. A Case Study in the Selection of News, Journalism 

Quarterly 1950/4., 383–390.

nyét fejezi ki, és hatása a közösségen belüli elismertségétől függ, a kapu-

őr viszont az a személy, aki hatalmi pozíciójánál fogva képes direkt és 

megkerülhetetlen módon szabályozni az információ áramlását. Feladata 

tehát nem korlátozódik az információ továbbadására, fontosabb, hogy 

a nem kívánatos információk terjedését megállítsa. A katolikus egyház 

a reformáció korai szakaszában egyértelműen ilyen kapuőrökként tekin-

tett saját papjaira. A kapuőr azonban csak akkor működhet sikeresen, 

ha a kommunikációs hálózat nagy hányadát tudja uralni, alternatív kom-

munikációs csatornák pedig nem állnak rendelkezésre. A római oldal 

évszázados médiafölényének tudatában láthatóan nem ismerte föl, amit 

Luther igen, hogy a könyvnyomtatással kommunikációs helyzete radi-

kálisan megváltozott: a nyomdahálózatok megjelenése idején ugyanis, 

egy több évtizedig tartó periódusban, az új média szabályozása egy-

szerűen nem volt hatékonyan megoldható, így ezen időszak média-

viszonyait sok tekintetben jobban jellemzi az internetes kommunikáció 

ellenőrizhetetlensége, mint a későbbi századok szigorú szabályozottsága. 

A katolikus papok pedig éppen ebben a kapuőri pozícióban látszanak 

látványos kudarcot vallani. Mindez pedig arra utal, a reformáció leg-

jelentősebb kommunikátora, Luther nem csupán azt érthette meg, hogy 

a nyomtatáson keresztül összehasonlíthatatlanul több befogadóhoz 

juttathatja el üzenetét, hanem azt is, hogy a kommunikáció valódi irá-

nyításhoz magukat kommunikációs csomópontokat: első lépésben 

a nyomdákat, második lépésben pedig az olvasni tudó véleményformá-

lókat kell elérnie, neki magának pedig az így létrejövő kommunikációs 

hálózat középpontjává kell válnia. 

Bármennyire meggyőző is a multimediális és a kétlépcsős modell, 

elsősorban a hálózati nézőpont képes megmutatni, hogy Luthernek 

az elsősorban a verbalitással operáló kampánya a kor mediális keretei 

közt miért volt szinte szükségszerűen sikerre ítélve. A közkeletű véle-

kedés szerint a protestáns egyháziak decentralizált, demokratikus be-

rendezkedést állítottak fel a hierarchikus római szervezeti modellel 

szemben, márpedig a hierarchikus, központilag irányított berendezke-

dés nyilvánvalóan hatékonyabb kommunikációt tesz lehetővé. A kö-

vetkezőkben arra teszünk kísérletet, hogy megmutassuk, a reformáció 

kommunikációjának leírásában a demokratikus-hierarchikus szemben-

állás korántsem ennyire nyilvánvaló. Szükséges leszögeznünk azt is, 

hogy az alábbiakban használt hálózatelméleti fejtegetések – kiterjedt 

empirikus kutatások hiányában, valamint a minta mennyiségi korlá-

taiból adódóan – pusztán analógiának, modellnek tekinthetők, nem 
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állítható tehát teljes biztonsággal, hogy a következőkben a reformáció 

kommunikációs hálózataként leírt jelenségcsoport a szó fi zikában hasz-

nálatos terminus technicus értelmében is hálózat, a modell azonban így 

is számos nehezen értelmezhető jelenségre magyarázatot kínálhat. 

Barabási Albert-László hálózatelméleti kutatásai mutattak rá arra, 

hogy bármely természetesen létrejött, bármilyen hatalmas hálózat leg-

több pontja – mindössze néhány (a többmilliónyi weboldalból álló web 

esetében például 19) – közvetítő ponton keresztül, a hálózat legtöbb 

másik pontjából elérhető. Barabási mindezt azzal magyarázza, hogy az 

elemek nem véletlenszerűen kapcsolódnak egymáshoz: míg ugyanis 

bizonyos pontok rendkívül nagyszámú kapcsolattal rendelkeznek (in-

ternetes példával a cnn.com, vagy a google.com) másokra csak minimális 

link mutat. Azokat a pontokat, amelyek nagyon nagyszámú kapcsolat-

tal rendelkeznek, középpontoknak vagy összekötőknek,46 azokat a komplex 

hálózatokat pedig, ahol az egyes pontokhoz tartozó élek számát a web-

hez hasonló egyenetlenség jellemzi, Barabási Albert-László skálafüg-

getlen hálózatoknak47 nevezi. A skálafüggetlen hálózatokban „a pontok 

folytonos hierarchiáját fi gyelhetjük meg, amely a kevés középponttól 

a sok pici pontig terjed. A legnagyobb középpontot két vagy három 

valamivel kisebb középpont követi szorosan, majd egy tucat még kisebb 

következik és így tovább, végül elérkezünk a sok kis pontig”.48 Bara-

bási elgondolásában a hálózatokat végső soron az összekötők, a közép-

pontok tartják össze, nélkülük a hálózat szétesne vagy összeomlana. 

A reformáció kommunikációs hálójának, illetve ez a „háló” csomó-

pontjainak meghatározásához tehát első lépésben olyan pontokat kell 

keresnünk, amelyek az átlagos pontoknál több éllel, kapcsolattal rendel-

keznek. A Barabási által leírtak alapján, amennyiben a hálózat skála füg-

getlen, a középpontoknak kiugróan, már-már valószínűtlenül magas 

számú kapcsolattal kell rendelkezniük. Ha megvizsgáljuk azt az Edwards 

által összeállított táblázatot,49 amely a reformáció legjelentősebb szer-

zőinek 1518 és ’25 között megjelent műveit veszi számba az újrakiadások-

kal együtt, látható, hogy Luther középponti helyzete aligha vonható 

46 Uo., 79–84.
47 Vö. „A véletlen hálózatokban a fokszámeloszlás csúcsa azt mutatja, hogy a pontok nagy 

részének ugyanannyi kapcsolata van és az átlagtól eltérő pontok rendkívül ritkák. Ezért 
a véletlen hálózatban a pontok fokszámának van egy jellemző nagysága, egy skálája, 
amelyet a fokszámeloszlási grafi kon csúcsa határoz meg, és amelyet egy átlagos pont 
segítségével képzelhetünk el.” Barabási Albert-László, Behálózva, Magyar Könyvklub, 
Budapest, 2003, 100.

48 Uo.
49 Edwards, I. m., 26.

kétségbe, hiszen műveinek kétszer annyi kiadása jelent meg, mint az 

őt követő 17 legjelentősebb szerzőnek együttvéve.

Martin Luther 465
1

Andreas Bodenstein von Karlstadt 25
1

Urbanus Rhegius 7
7

Philipp Melanchthon 1
7

Huldrych Zwingli 0
7

Johann Eberlin von Günzburg 2
6

Wenzeslaus Linck 3
5

Hans Sachs 1
5

Heinrich von Kettenbach 5
4

Johannes Bugenhagen 5
4

Johann Oecolampadius 2
4

Jakob Strauss 2
4

Ulrich von Hutten 1
4

Hartmut von Cronberg 2
3

Th omas Müntzer 8
1

Wolfgang Capito 4
1

Balthasar Hubmaier 2
1

Martin Bucer 
7

A modell azonban bonyolultabbá válik, ha fi gyelembe vesszük, hogy 

Luther üzenete nem közvetlenül, hanem különböző közvetítő rend-

szereken keresztül jut el a címzettekhez. Amennyiben tehát Faulstich 

és Köhler modelljét is elfogadjuk, a hálózat két alsóbb szintjén újabb 

csomópontokat találunk: a nyomdák és a „véleményformálók” egyaránt 

csomópontként defi niálhatók. Érdemes újra emlékeztetnünk arra, hogy 

mind a multimediális, mind pedig a kétlépcsős modell nyomtatás és 

oralitás egymásrautaltságát feltételezi. Nem kerülheti el a fi gyelmünket 
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az sem, hogy mindkét csomópontrendszer egyszersmind átkódoló rend-

szer is: a nyomda a kéziratot fordítja át nyomtatássá (és teszi széles kör-

ben elérhetővé), a „véleményformálók” pedig a nyomtatott textust „for-

dítják át”, fordítják vissza az orális médiumba, ami az üzenet elterjedése 

szempontjából szintén kulcsfontosságú, Luther verbalitás-központú kam-

pánya pontosan ezért lehet átütő: a transzformáció sikerét ugyanis az 

garantálja, hogy a textuális-orális, orális-textuális váltás mindvégig 

a verbális médiumon belül marad, ami összhangban van Pettegree meg-

fi gyelésével is: „Érdemes lehet megfontolnunk azt is, hogy az evangélikus 

üzenetek lényegesen egyszerűbben voltak terjeszthetők a nyomtatáson 

keresztül, mint a katolikus üzenetek. Az, hogy az evangélikusok na-

gyobb hangsúlyt fektettek a szóra, különösen is a Biblia szavaira, alkal-

masabb volt az írásbeli argumentációra. Ezzel szemben a katolicizmus 

inkább a »vizualitásra«, valamint a »rituálékra« összpontosított.”50 Ennek 

hatékony és jó minőségű terjesztésének viszont egyelőre a nyomtatás mint 

médium szabott (technológiai) gátakat. 

Miközben Barabási minden természetes hálózatra alkalmazható 

modellje természetesen nem határozhatja meg az egyes specifi kus há-

lózatok csomópontjainak konkrét funkcióját (csak általánosságban 

tudósít arról, hogy megjelennek), esetünkben nyilvánvalónak tűnik, 

hogy a csomóponti helyzet pontosan az átkódoló funkcióból adódik 

úgy, hogy a verbális üzenet a kommunikációs háló valamennyi csomó-

pontján képes továbbhaladni. A hatékonyságot tovább erősíti a skála-

független hálózatokban megjelenő másik, már említett törvényszerűség, 

amelyet Barabási a „gazdag egyre gazdagabb elvének”51 nevez. A termé-

szetes hálózatokban ugyanis a kapcsolódások létrejöttét törvényszerű-

ségek irányítják: egy folyamatosan változó (például növekvő) hálózat-

ban a pontok soha nem lesznek egymással egyenértékűek. Ha a pontok 

kis csoportjából indulunk ki, amelyhez később újabb pontokat adunk 

– még ha a kapcsolatok véletlenszerűen oszlanak is el –, azt tapasztal-

juk, hogy a régebbi pontoknak exponenciálisan nagyobb az esélyük, 

hogy kapcsolatokat szerezzenek, mint az újabb pontoknak.52 Barabási, 

50 Vö. Pettegree, Art, 81. [A szerző saját fordítása.]
51 Uo., 113.
52 Vö.: „Tegyük fel, hogy minden új ponthoz két él tartozik. Így, ha két ponttal kezdünk, 

akkor a harmadik pont mindkét előző ponthoz fog kapcsolódni. A negyedik pont a már 
meglevő három pont közül választhat. (…) Annak ellenére, hogy az éleket véletlensze-
rűen és demokratikusan osztottunk ki, az A modell pontjai nem lesznek egymással egyen-
értékűek. […] Minden pontnak bármelyik pillanatban egyenlő az esélye arra, hogy 
kapcsolódjanak hozzá, és ez nyilvánvalóan a régebbi pontok számára jelent előnyt. 
Uo., 118–119.

Jeong és Néda egzakt módszerekkel bizonyítja be, hogy a legtöbb pont 

sokkal valószínűbben53 kapcsolódik egy már eleve sok kapcsolattal ren-

delkező ponthoz (vagyis középponthoz), mint egy kevesebb kapcsolattal 

rendelkezőhöz: a kapcsolás tehát népszerűségi alapon54 történik. (Ezen 

szabályszerűség megjelenése esetünkben is logikusnak tűnik, a kódolt 

üzenet dekódolásához elemi érdekünk, hogy dekódoló központokhoz 

forduljunk.)

A táblázatot szemlélve azonban érdemes lehet még egy rövid kitérőt 

tennünk. Luther publikációs teljesítménye ugyanis ebben az időszakban 

olyannyira kiugró, hogy nem is annyira „a gazdag egyre gazdagabb”, 

mint inkább a „győztes mindent visz” azaz a „Bose–Einstein-kondenzá-

tum” állapothoz közelít, amelyben elvileg megszűnne a skálafüggetlen 

topológia: „Ahogy a Bose–Einstein-kondenzátumban minden részecske 

a legalacsonyabb energiaszintre áll be, és a többi energiaszint kiürül, 

úgy egyes hálózatokban a legalkalmasabb pont elvileg magához ragad-

hatja az összes linket, és lehet, hogy a többi pontnak semmit sem hagy.”55 

A Bose–Einstein-kondenzátum-modell a természetes hálózatokban 

hihetetlenül ritka56. Ilyen, a „győztes (csaknem) mindent visz” típusú kö-

zépponti szerepet Luther természetesen csak a reformációhoz köthető 

szerzők között töltött be, és ott is csak rendkívül rövid ideig – éppen-

séggel a kampány legintenzívebb szakaszában –, a könyvkiadás egészét 

vizsgálva nyilvánvalóan továbbra is a skálafüggetlen topológia érvénye-

sült. Ez a kommunikációs „monopolhelyzet” nagyfokú szervezettséget, 

és ebből adódóan hihetetlen hatékonyságú üzenetközvetítést tett lehe-

tővé, amellyel az első években egy meglepően atomizált, szervezetlen, 

a médium sajátosságait fi gyelmen kívül hagyó katolikus oldal állt szem-

ben. A katolikus hitvitázóknak azon túl, hogy évekig sem anyagi tá-

mogatást, sem szervezett szellemi iránymutatást nem kaptak egyházi 

feletteseiktől, teológiai ellentmondásokkal is meg kellett küzdeniük, 

53 Annak a valószínűsége, hogy egy pont új kapcsolatot szerezzen egyenesen arányos meg-
lévő kapcsolatainak számával: egy száz kapcsolattal rendelkező pontnak jó közelítéssel 
kétszer nagyobb az esélye a kapcsolatszerzésre, mint egy ötven kapcsolattal rendelkező-
nek. Vö. H. Jeong – Z. Néda – A.-L. Barabási, Measuring Preferential Attachment 
for Evolving Networks, http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0104131

54 Uo.
55 Barabási, I. m., 143.
56 „»A győztes mindent visz« viselkedés, ha jelen van, olyan egyedi és nyilvánvaló hatású 

a hálózat szerkeze tén, hogy nehéz nem észrevenni. Szétrombolja a skálafüg getlen topo-
lógiát jellemző középpontok hierarchiáját, es egy csillag alakú hálózattá változtatja, 
amelyben egyetlen pont magához vonzza az összes linket. Van egy olyan hálózat, amely-
ben biztosak lehetünk egy pontban, amely hasonlít a Bose–Einstein-kondenzátumra. 
Ezt a pontot Microsoftnak hív ják.” Uo., 145.
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amelynek sajátos módon éppenséggel szintén megtalálhatjuk a hálózat-

elméleti magyarázatát, amint arra (jóllehet kimondatlanul) Pettegree 

is utal: „Maga a propaganda-kampány, különösen a reformáció kezdeti 

éveiben, jókora dilemma elé állította a katolikusokat. Az olyan kato-

likus hitvitázóknak, […] akik elvi szinten magát a hit dolgairól szóló 

nyilvános vitát is ellenezték, azzal, hogy beléptek egy nemzeti nyelven 

folyó röpirat-háborúba, saját vitapozíciójukat kockáztatták, hiszen már 

maga a médiumban való megjelenésük is mondanivalójuk egyik sarka-

latos pontjával állt ellentétben. Igazi tekintélyként csak az egyházat, 

és annak fejét, a pápát ismerték el, elgondolásuk szerint az egyszerű em-

bernek nem hogy vitatni, de megtárgyalni sem volt joga a hit kérdéseit, 

ilyen döntéseket csak az egyházi intézményrendszer hozhatott meg.”57 

Ezen a ponton különös hangsúlyt kaphat a hálózatok hibatűrése. 

Szintén Barabási kutatásaiból tudható, hogy a skálafüggetlen hálózatok 

rendkívüli módon ellenállóak a véletlen hibákkal szemben: a hálózatok 

tulajdonságait gyakorlatilag egyáltalán nem befolyásolja, ha a hálózat-

ból néhány elemet véletlenszerűen kiemelünk: az ilyen hálózatok egyes 

kutatások szerint a pontok több mint felének meghibásodása esetén is 

működőképesek maradnak. Az internet működésében több ezer router 

leállása sem okoz igazi problémát, a társadalom sem omlik össze egyes 

tagjai halála esetén. Ugyanakkor azonban rendkívül kevéssé ellenállók 

a tudatos támadásokkal szemben. Amennyiben a támadás a középpon-

tokat bénítja meg, már nagyon kevés számú elem elvesztése is a hálózat 

teljes szétesését okozhatja. Nyilvánvalóan nem tudatos hálózatelméleti 

megfontolásokból következik, mégis feltűnő lehet az is, hogy Luther 

egy ponton túl már nem csupán a helytelennek vélt pápai intézkedése-

ket, de magát a pápaság intézményét kezdi el támadni. A pápai kommu-

nikáció a reformáció kezdeti időszakában a fentiek alapján azért volt 

kudarcra ítélve, mert „Bose–Einstein-kondenzátumként” gondolta el 

a pápa kommunikációs szerepét, ez a pozíciója azonban sokkal inkább 

a hagyomány által lefektetett hierarchikus viszonyok által rögzítetten 

állt fenn, nem pedig kommunikációs alkalmasságából következett (va-

lódi kommunikációs teljesítmény nem állt mögötte), az alkalmatlan 

középpont pedig a hálózati logikában a teljes hálózat szétesését eredmé-

nyezheti. Az alkalmasság rendkívül nehezen mérhető, mindazonáltal 

modellezhető fogalma a hálózatelméletben is kulcspozícióba jut, hiszen 

ebben az elgondolásban elsősorban azt jelenti, milyen mértékben képes 

57 Pettegree, I. m. 80. 

egy adott pont új kapcsolatokat szerezni. 58 Ginestra Bianconi kutatásai 

mutattak rá arra, hogy az „alkalmasság” biztosítja azt, hogy a hálózat 

felépülésében ne szükségképpen a régebbi pontok kerüljenek előnybe.59

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy a reformáció kampá-

nyának középpontjában Luther áll, akinek középponti helyzete alkal-

masságából következik (vagyis abból, hogy az ő igen hatékony kommu-

nikációjának eredményeképpen jön létre maga a hálózat), a kampány 

intenzív szakaszában, már-már „mindent visz” (Einstein–Bose) hely-

zetben áll, amely később visszaáll egy rendkívül stabil skálafüggetlen 

topológiához: ez nyilvánvalóan nagyban segíti a kommunikáció sikerét. 

Vele szemben pedig egy szintén „mindent visz” pozícióban lévő „mes-

terségesen”, nem az alkalmasságból következően középponti szerepet 

betöltő pápai kommunikációt láthatunk, amely azonban – többek között 

teológiai megokolásokból – sem saját hálózatának előnyeit, sem a háló-

zatépítés új médiumait nem képes vagy nem szándékozik kihasználni. 

A reformáció 1518 és 1525 közötti, elsősorban anyanyelvű és multi-

mediális kampánya a fentiek alapján olyan előnyt biztosított a reformá-

ciónak, amelyet Róma évtizedeken keresztül nem volt képes megfordí-

tani. Hangsúlyoznunk kell, Luther a nyomtatás használatba vételével 

nem egyszerűen egy széles nyilvánosságot elérő médiumot talált, ha-

nem egyszersmind a véleményformálókhoz vezető legrövidebb utat is. 

A háló zati modell nézőpontjából a nyomtatás volt az a hiányzó lánc-

szem, amely az addig is létező, elszigetelt kis hálózatokat valószínűtle-

nül rövid idő alatt egyetlen nagy hálózatba volt képes rendezni. Ettől 

a pillanattól kezdve a reformáció nyilvánosságában a skálafüggetlen 

hálózatok logikája érvényesült: megjelentek a középpontok (Luther best-

sellerszerzővé vált), a gazdag egyre gazdagabb lett (exponenciálisan 

nőtt mind a nyomdák, mind az olvasók száma).

Mindezek alapján érdemes megfontolnunk Febvre és Martin felveté-

sét: „nem tudhatjuk meg, mi történt volna, ha valamely korábbi eretnek-

58 „A skálafüggetlen modell mögötti dinamikus kép hasonlít egy zsúfolt egysávos országútra, 
amelyen minden kocsinak az előtte lévő autót kell követnie. Elkerülhetetlenül a pályára 
elsőként belépő autó lesz a győztes, a kor legyőzi a sebessé get. Az alkalmassági modellben, 
ahol a pontok különböző alkalmasságúak és különböző sebességgel gyűjtik a kapcso lato-
kat, a versenyzésre sokkal több lehetőség van. Ez egy szé les, többsávos országúton folyó 
versenyre hasonlít, amely ben különféle gyártmányú és márkájú autók versenyeznek. Az autók 
egymás után szállnak be a versenybe, a motorház tető alatt mindegyikben különböző mo-
tor van, és a kormány mögött különböző tehetségű vezetők. Elkerülhetetlen, hogy a ver-
senyautók lekörözzék a mikrobuszokat és a sportjármű veket.” Barabási, I. m., 137.

59 „A skálafüggetlen mo dell szerint a hálózatban a pontok kapcsolatainak száma az idő négy-
zetgyökével arányosan nő. Az alkalmassági modell ettől lényegesen eltérő viselkedést 
jósol.”  Uo., 136.
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REFORMÁCIÓ, 
NÉPI VALLÁSOSSÁG, ROMÁNOK 

Román látnokok és „enthusiasták” a 16-17. században*

Juhász István a román reformáció sikertelenségének egyik okát a ro-

mán nép és klérus „temérdek sötétségében és tudatlanságában” látta.1 

A román népi vallásosság babonaságaira és a román pópák tudatlansá-

gára, a 16. századi országgyűlésektől kezdve Geleji Katona Istvánig, 

Erdély nagy hatású kálvinista püspökéig, sokan hivatkoztak. Meg-

lehetősen nehéz azonban rekonstruálni, hogy miben is állt a pravoszláv 

román világ népi vallásossága. Hadrovics László amellett érvelt, hogy 

„az ortodoxia hagyományőrző jellege nem tette szükségessé maga-

sabb fokú racionális teológiai műveltség megszerzését.” A görögkeleti 

papnak elsősorban a „papi hivatás gyakorlásához szükséges külső cse-

lekményeket, a különböző alkalmakra előírt szertartásokat” kellett 

elsajátítania. Mélyebb teológiai képzettségre és a hittételek alapos is-

meretére nem volt szüksége.2 A szertartások elvégzését és a hívek fe-

gyelmezését pedig nem a jól szervezett egyházi intézményrendszer, 

hanem a hagyomány és a szokások biztosították, főleg Erdélyben (ahol 

nem volt stabil román egyházszervezet), a román pópák számára. A püs-

pökök kinevezésekor a fejedelem által kiadott kondíciókban az erdélyi 

magyar kálvinista szuperintendensek megpróbáltak a népi vallásos-

ságra jellemző praktikák ellen fellépni. A már említett Geleji 1640. 

szeptember 22-én így írt I. Rákóczi György fejedelemnek: „Hogy a ha-

lottakat keresztényi együgyű formán temetesse [a pópa], énekszóval, 

prédikálással; gyertyázás, tömjénezés és egy babonás ceremónia nél-

kül, melyekkel az apostolok idejében nem éltek; útiköltséget, eledelt, 

és egyéb egyet-mást a koporsókba tétetni ne engedjen. Hogy a cin-

termekben ha lottjok temetsége felett való gyertyaégetést, vajdagatást, 

a megholtakkal való beszélgetést, és komondorazást etc. [így] a balga-

tag községgel elhagyassa. […] Hogy a péntek megülését az országban 

* A tanulmány az NKFI (OTKA) 111 871 sz. pályázat támogatásával készült.
1 Juhász István, A reformáció az erdélyi románok között, Kolozsvár, [1940], 233.
2 Hadrovics László, Vallás, egyház, nemzettudat. (A szerb egyház nemzeti szerepe a török 

uralom alatt), ELTE Román Filológiai Tanszék – Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 
1991, 14.

mozgalom (például a husziták) is rendelkeztek volna azzal az erővel, 

hogy nyomdákat irányítanak – azzal a hatalommal, amit Luther és 

Kálvin kitűnően használt, először, hogy Rómát támadják, később pedig, 

hogy elterjesszék tételeiket”.60 Alig valószínű, hogy valaha is eldönthető 

lesz az a kérdés, vajon a reformáció nyilvánosságának kommunikációs 

hálózatát Luther zsenialitása, vagy a médiumok sajátos logikája hoz-

ta-e létre, az azonban bizonyos, hogy „a nyomtatás korszaka előtt Róma 

minden az eretnekséggel szembeni háborút könnyedén megnyert, hi-

szen mindig jobb belső kommunikációs hálózattal rendelkezett, mint 

a vetélytársai”.61

60 Febvre–Martin, I. m., 288.
61 Anderson, I. m., 61.


