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Bevezetés 
 

Könyvtárnyi szakirodalom tárgyalja a nyomtatás feltalálása és a kora újkor alapvető esz-

metörténeti fejleményei, a reformáció, a nemzettudat kialakulása, a nyilvánosság létrejöt-

te, valamint a tudományos és politikai forradalmak közötti bonyolult összefüggéseket. 

Meg-megújuló viták tárgya mindenekelőtt az elsőbbség, az ok-okozati viszony kérdése, 

valamint a változások jelentőségének értékelése, fordulópontok, korszakhatárok kijelölé-

se. A dolgozat célja, hogy bemutassa e rendkívül összetett kérdéskör historiográfiáját, 

egyetlen szegmens, a társadalmi nyilvánosság jelenségvilága kapcsán.1 A munka két vo-

natkozásban sem tart igényt a teljességre. 

Egyfelől fontos korlátozást jelent, hogy ebben a rendkívül szerteágazó témában nem 

folytathattam alapkutatásokat. Mindössze egy elméleti keretrendszer felvázolására tet-

tem kísérletet, majd a rendelkezésre álló feldolgozások alapján arra a kérdésre kerestem 

a választ, hogy a kora újkorra vonatkozóan mennyiben és milyen értelemben beszélhe-

tünk nyilvánosságról. Elsőként a rendelkezésre álló elméleti modelleket és a releváns 

módszertani reflexiókat rekonstruáltam, majd ezeket ütköztettem a hazai és nyugat-

európai (elsősorban német nyelvterületeken folyó2) kutatás eddigi eredményeivel. Nyil-

vánvaló azonban, hogy a historiográfia nem pótolja az alapkutatásokat, legjobb esetben is 

csak a fogalmi tisztázáshoz segíthet hozzá. 

Másrészt hangsúlyosan csak a kora újkori Magyar Királyság és Erdélyi Fejedelemség 

vonatkozásában foglalkozom a nyilvánosság és a nyomtatás összefüggéseivel, röviden ki-

térve a kéziratosság és szóbeliség jelentőségére. A nyilvánosság egy tekintélyes része te-

hát – mind a társadalmi kiterjedését, mind a forgalomban lévő gondolatokat tekintve – 

rejtve marad, így a további kutatások nagyon sokban módosíthatják az általam felvázolt 

képet. 

                                                             
* Ezúton mondok köszönetet Horváth Csaba Péternek, Illik Péternek, Monok Istvánnak és 
Schmelczer-Pohánka Évának, amiért elolvasták a dolgozat első változatát, és sok fontos észrevétel-
lel, megjegyzéssel és javaslattal segítették a szöveg végső formába öntését. 
1
 A dolgozat címében szereplő valamennyi terminus külön magyarázatot igényelne, megelégszem 

azonban avval, hogy a köznyelvi jelentésre, illetve a szakirodalomban könnyen visszakereshető 
meghatározásokra utaljak. A nyilvánossággal kapcsolatos alapfogalmak az 1990-es évek végére ki-
kristályosodtak, klasszikus és méltán sokat idézett művekből jól ismertek. A nyilvánosság, közvéle-
mény, reprezentáció és propaganda meghatározására: BENE 1999. 27-43.; Propaganda és közvéle-
mény megkülönböztetése elméleti és forráskritikai szinten: CSAPODI Z. 1995. 140-141.; Publicisztika: 
LUFFY 2004. 105-109.; PÉTER 1973. 5-7.; Információ: R. VÁRKONYI 1999. 15. 
2 Ezt természetesen nem az angolszász, francia, olasz vagy éppen skandináv kutatások kisebb rele-
vanciája, hanem a magyar kutatások legfontosabb tematikai kapcsolódásai, tudománytörténeti 
beágyazottsága indokolja. Bene Sándor nagy monográfiájának egyik érdeme például éppen az, 
hogy a téma azelőtt kevés figyelemre méltatott itáliai forrásait dolgozta fel. BENE 1999. 17-19.; 
TRENCSÉNYI 2007. 174. 
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A dolgozat első részében a reprezentatív nyilvánosság Jürgen Habermas által kidol-

gozott modelljét rekonstruálom, és bemutatom a modell kritikáit, majd felvázolom a nyil-

vánosság kora újkori szerkezetének újabb, a magyar szakirodalomban is meghonosodott 

kutatási irányait. A továbbiakban, immár Magyarországra és Erdélyre fókuszálva, kétféle – 

egy tematikus és egy mediális – metszetben vizsgálom a társadalmi nyilvánosság fejlődé-

sét és szerkezeti sajátosságait. Elsőként a politikai nyilvánosság létrejöttének és kiterjedé-

sének társadalmi kereteit és műfaji struktúráját elemzem. Ezután a nyomtatás, a könyv-

termelés és a könyvforgalom szerepével foglalkozom: bemutatom a nyomtatás volume-

nének változásait, a könyvforgalom jellegét és végül az olvasóközönség feltételezhető ki-

terjedését, összetételét és rétegződését. E két metszet egymásba csúsztatásával már ér-

demi következtetéseket tehetünk a társadalmi nyilvánosság kiterjedésére, tagoltságára és 

működésére vonatkozóan. 

 

 

A reprezentatív nyilvánosság modellje 
 

Aligha lehet túlbecsülni azt a hatást, amit Jürgen Habermas A társadalmi nyilvánosság 

szerkezetváltozása című műve gyakorolt a nyilvánosság történetének kutatására. A mára 

klasszikussá vált mű a szerző filozófiai programjának első elemeként 1962-ben jelent meg. 

Habermas koncepciója szerint a középkorban a közügyek, a közhatalom és a köz-

tulajdon az uralkodó személyével és a hatalmat gyakorló elittel forrt össze. Fogalmilag is 

kizárt volt tehát a közügyekről folytatott a diskurzus, a nyilvánosság egyoldalú kommuni-

kációra, az uralkodói, nemesi, papi méltóság és erények reprezentációjára szűkült, a köz-

nép pusztán ennek közönségét alkotta.3 A köznép rétegeiben autonóm véleményformá-

lásról alig, legfeljebb ellenkultúrák kialakulásáról (karneválok) lehetett szó.4 A polgári nyil-

vánosság előfeltételét a köz- és a magánszféra fogalmi szétválása,5 társadalomtörténeti-

leg pedig a bürokratikus állam és az avval szemben mindinkább a kritika igényével élő 

polgári réteg megerősödése jelentette.6 Nem kevésbé lényeges elem a kommunikációs 

hálózatok sűrűsödése. A sajtó kialakulása ugyan a késő középkori kereskedelmi hálóza-

tokhoz kötődik,7 igazán tömegessé azonban a 17. század végére vált, és ekkor már a poli-

tikai elit is a saját céljaira tudta használni.8 Az olvasók még ekkor is csak a „művelt közön-

                                                             
3 HABERMAS 1990. 58-65. 
4 HABERMAS 1990. 17-18. 
5
 HABERMAS 1990. 66. 

6 HABERMAS 1990. 74-76. 
7 A hírlapirodalom kezdeteire: BAUER 1914. 108-109.; BENDA 1942. 21.; NOVÁK 2004. 34.; Újabban 
Heiko Droste vetette fel, hogy az újságolvasást inkább kulturális gyakorlatként értelmezhetjük: az 
emberek azért tájékozódtak, azért olvastak újságot, hogy evvel bizonyítsák, a művelt elithez tar-
toznak. DROSTE 2019. 
8
 HABERMAS 1990. 71-72; 77-85. 
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ség”, vagyis egy szűk felső réteg soraiból toborzódtak. A polgári nyilvánosság ideáltipikus 

formája Angliában alakult ki a 17-18. század fordulóján, míg Franciaországban csak a 18. 

század közepétől beszélhetünk elsősorban az irodalmi nyilvánosság kialakulásáról. A leg-

szélesebb rétegeket is átfogó „plebejus nyilvánosság” a francia forradalom során jött létre.9 

Habermas modernista modelljéhez további szociológiai támpontokat adott Ange-

lusz Róbert (hasonlóan a német szociológia klasszikusaira hivatkozva). Szerinte a nyilvá-

nosság kialakulásának előfeltétele az állam és a polgári társadalom szétválása. Míg a kö-

zépkorban az emberek csak egy-egy kollektívum, rend, testület vagy faluközösség tagja-

ként jöttek számításba és ettől független politikai viszonyulásokkal nem rendelkeztek, az 

újkorra ez gyökeresen megváltozott. Az embereknek immár nem volt eleve adott helyük a 

társadalomban, az egyén a közösségtől függetlenül is értelmezhetővé vált, és így közvet-

lenül viszonyulhatott az államhoz. Evvel párhuzamosan az információáramlás új formái, 

intézményei jöttek létre, és növekedett a hírigény. A középkori értékrend összeroppaná-

sával szociálpszichológiailag is új helyzet állt elő: az egyénnek immár saját magának kellett 

tájékozódnia a világban, eligazodnia az ideológiák sokféleségében. Kialakult a „nézetek 

polgári szabadversenye”, ugyanekkor a közvélemény intézményesülve a politikai legitimá-

ció forrásává is vált.10 

Habermas gondolatmenetével párhuzamosak a német fogalomtörténeti kutatá-

sok. A publicus terminus többféle jelentéstartománya a kora újkor folyamán egységese-

dett, végül megállapodott az állami jelentésnél. A francia vallásháborúkkal kezdődő fo-

lyamat hátterében a felekezeti konfliktusoknak az a közös tapasztalata állt, hogy szükség 

van a jog olyan megalapozására, amely felülírja a vallási ellentéteket: a fogalmat szekulá-

ris értelemben kizárólag az államra, a szuverénre vonatkoztatva értelmezték, az állami va-

gyon, vagy az állami joghatóság kapcsán.11 A természetjogi érvelések a 18. század során 

egy második jelentésréteget fűztek a nyilvános (publicus, öffentlich) fogalmához, amely 

többé nem csak az állami joghatóság körét írta le, hanem azt a társadalmi és szellemi te-

ret is, amelyben az – a kritika lehetőségének is kitéve – elnyerte legitimitását.12 A század-

fordulóra a nyilvánosság (Publizität) alkotmányos alapelvvé lépett elő, a közvélemény 

(öffentliche Meinung) pedig a legitimitás forrásává, a politikai hatalmat korlátozó morális 

hatalommá vált.13 Evvel párhuzamosan alakult át a publicum szó jelentése is: a polgári 

társadalom intézményeinek kialakulásával egyre inkább azt a társadalmi réteget jelölte, 

amelynek tagjai elegendő vagyonnal és műveltséggel rendelkeztek, hogy nyilvános kon-

certeket, kávéházakat látogathassanak, folyóiratokat olvassanak. Itáliában, Franciaor-

szágban és Angliában a 17. század, a német államokban a 18. század során alakult ki a 

                                                             
9 HABERMAS 1990. 16.; BRIGGS–BURKE 2004. 35; 75. 
10 ANGELUSZ 1995. 52-64. 
11 HÖLSCHER 1978. 422. 
12 HÖLSCHER 1978. 438. 
13

 HÖLSCHER 1978 447-452. 
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módos és művelt polgárok publicuma.14 A 18. század végére ez politikai jelentéssel is telí-

tődött, kialakult a racionális ítélőerővel rendelkező publicum, amely – a nyilvános okoso-

dás részeseként, figyelemmel kísérve és vitatva a politikai döntéseket és törvényeket – az 

állam életében is részt kap.15 

Hasonló fejlődést tükröz a nyilvánossággal kapcsolatos fogalmak története is. A 

sajtó a 18. század utolsó harmadában vált a polgári nyilvánosság tényezőjévé; a lapok ek-

kortól tekintették céljuknak az olvasók politikai tudatosítását, egyes kérdések kritikai ér-

tékelését. Nem véletlen, hogy a sajtószabadság fogalma is az 1770-es években jelent 

meg.16 A propaganda eredetileg biológiai, majd vallási fogalma a francia forradalom ide-

jén kapott kizárólag politikai jelentéstartalmat.17 A fogalomtörténet szerint tehát a fordu-

lópontot a 18. század utolsó harmada jelentette a terminusok – és a mögöttük meghúzó-

dó társadalmi valóság – történetében. 

Szintén a reprezentatív nyilvánosság modelljéhez áll közel Frédéric Barbier média-

történeti koncepciója, mely szerint valódi nyilvánosságról nem beszélhetünk a 18. század 

második felét megelőzően. A régi rend idején a könyvek piaca zárt volt, technikai és szer-

vezeti okokból alig nyílt lehetősége terjeszkedni. A nyomdászok és a könyvkereskedők 

korporációkba tömörültek, és belesimultak a hatalmi rendszerbe: az öncenzúráért cseré-

be az uralkodók monopóliumokkal látták el őket. Az olvasóközönség ugyan egyre széle-

sebbé vált, de sosem lett elég tömegessé ahhoz, hogy el tudjon tartani egy autonóm iro-

dalmi világot.18 A 18. század utolsó harmada hozott fordulatot: ekkorra „a társadalom 

mind fokozottabb érdeklődést tanúsít önmagával szemben, s mivel egyre növekszik az ol-

vasók száma, bizonyos közvetítők – írók, irodalmárok, újságírók, könyvkereskedők és kia-

dók – új státusra és új társadalmi szerepre tesznek szert (…) az olvasóközönség önálló en-

titássá formálódott.”19 A lakosság egyre nagyobb arányú alfabetizációjával felmerült – el-

sőként Franciaországban – az állam ügyeiben való általános részvétel kérdése.20 A modern 

értelemben vett nyilvánosság kialakulásának legfontosabb szereplői az ipari méretű 

könyvkiadás mellett a politikai társaságok és klubok voltak.21 A keveseket érintő informá-

ciós nyilvánosság előbb helyközpontú nyilvánossággá (kávéházak, szalonok), majd média 

közvetítette nyilvánossággá alakult; csak a tömegmédia megjelenésével válhatott diffe-

renciált társadalmi alrendszerré.22 

 

                                                             
14 HÖLSCHER 1978. 431-433. 
15 HÖLSCHER 1978. 436-437. 
16

 SCHNEIDER 1978. 909; 913. 
17 SCHIEDER–DIPPER 1984. 77. 
18 BARBIER–BERTHO LAVENIR 2004. 26-30. 
19 BARBIER–BERTHO LAVENIR 2004. 39-40. 
20 BARBIER–BERTHO LAVENIR 2004. 49. 
21 BARBIER–BERTHO LAVENIR 2004. 71; 79. 
22

 GERHARDS 2007. 640. 



5 

 

A Habermas által kialakított modellt lényegében megszületése pillanatától komoly bírála-

tok érték. Meglepő módon a koncepcionális problémákat kifogásolták a legkevesebben. 

Bene Sándor szerint „már az alapműben is problematikus volt a konceptuális (az opinio-

fogalom értelmezésének története) és a társadalomtörténeti (a nyilvános okoskodás szo-

ciológiai struktúrája) szempont egyeztetése – egyfajta kvázi-konzisztenciát csak a balolda-

li ideológiakritika biztosított a modell számára, ezt azonban mára már maga a szerző is 

túlhaladta.”23 

Több szerző reflektált a fogalomalkotás problémájára. A modernitás elméletével fog-

lalkozó szerzők – köztük maga Habermas – eleve a modernitásra alkalmazva alakítják ki a 

nyilvánosság fogalmait, majd ezek segítségével bizonyítják, hogy a polgárosodás kora 

előtt nem létezett modern értelemben vett nyilvánosság. Valójában azonban a fogalom 

meghatározásából nem következik magának a jelenségnek léte vagy nem léte: a polgári-

ként definiált nyilvánosság hiánya nem jelenti mindenfajta nyilvánosság hiányát.24 Az eb-

béli gondot az jelenti, hogy a történettudomány nem alakította ki a maga kategóriáit erre 

a jelenségcsoportra vonatkozóan, megelégedett avval, hogy reflektáljon a legnagyobb ha-

tású filozófiai és a szociológiai elméletekre.25 

Ennek a kérdéskörnek egyik szegmense, hogy Habermas a polgári nyilvánosság fo-

galmát összeférhetetlennek tekinti a felekezeti tematikával, szerinte a modern értelem-

ben vett nyilvánosság nem jöhetett létre, amíg a politikai és a teológiai beszédmódok át-

járták egymást. A két szféra szimbiózisának legkeservesebb következményei a valláshábo-

rúk voltak, márpedig az európai társadalmak éppen ezek tanulságait vonták le az állam 

szekularizációjával, a polgári társadalom normáinak kialakításával.26 A vallástörténész Da-

vid Zaret ellenérve szerint a teológiai és egyházigazgatási kérdésekről folytatott nyilvános 

diskurzus éppen azokat a racionális érvelési technikákat és kritikai készséget alakította ki, 

amelyeket Habermas a felvilágosodáshoz köt.27 Ez – magyar viszonylatban – szinte ideál-

tipikus tisztaságban jelenik meg az antitrinitárius teológusok felfogásában, akik elsődleges 

szerepet tulajdonítottak a szabad és széleskörű diskurzusnak a teológiai igazság keresésé-

ben: „az igassaghrol valo tudakozasnak modgia, hogy az keosseghnekis ne dugassek szaia 

be, hanem szabadsagh adassek nekikis az tudakozasra, kerdezkedesre, hogy mikor megh 

lathattia tudomanianak ereit, anniual inkab eoruendezhessek az igassaghnak es bator-

kodhassek az harczosok ellen” – intette Válaszúti György református ellenfelét, Skaricza 

Mátét a pécsi dispután.28 

                                                             
23 BENE 2004. 9. 
24

 LUKÁCS 1995. 171-172. 
25 Meglátása szerint a magyar történetírásra különösen jellemző a fogalomalkotás gyengesége, an-
nál gyakoribb a nyilvánosság és az avval kapcsolatos fogalmak következetlen, elnagyolt elhatárolá-
sa, a köznyelvi jelentések reflektálatlan átvétele. LUKÁCS 1995. 173-176. 
26 HABERMAS 2006. 4.; HÖLSCHER 1978. 422. 
27 Zaret gondolatmenetét rekonstruálja: MÁTAY 1999. 164.; Vö.: GIESECKE 1998b. 476-483. 
28

 VÁLASZÚTI 1981. 91. 
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Gyakrabban elhangzó vád, hogy a történeti anyagot kellő mélységben nem ismerő, il-

letve csak illusztrációként alkalmazó29 Habermas téved, amikor a polgári nyilvánosság ki-

alakulását a 18. századra helyezi, hiszen annak kritériumai mind megtalálhatóak már a ko-

ra újkorban. Bernd Balzer szerint adottak voltak a társadalmi előfeltételek, a médiumok, 

de kimutatható az általános hozzáférés alapelve és az uralom racionalizálásának funkciója 

is.30 Hans Sachs műveit elemezve úgy találta, hogy ezek a szövegek egy tudatos propa-

ganda-koncepció mentén születtek: Sachs pontosan meghatározta a célközönséget, en-

nek megfelelően választotta meg a megfelelő formát, nyelvezetet és stílust, tudatában 

volt munkája jelentőségének és hatásainak.31 

Történeti adatokkal ugyanilyen jól alátámasztható, hogy a polgári nyilvánosság alap-

elemének tekintett kritikai funkció már a kora újkorban kialakult. Számos példa igazolja, 

hogy az újságok a 17. században is fontosnak tartották, hogy olvasóik – bár a politikába 

nem feltétlenül szólhattak bele közvetlenül – önálló, olykor kritikus véleményt alkossanak 

a hatalom képviselőiről.32 A röpiratok vizsgálata alapján szintén kimutatható, hogy bár 

szerzőik és olvasóik köre viszonylag szűk volt, funkciójuk mégis túlmutat a puszta repre-

zentáció keretein: a nyilvánosság kritikai és legitimációs szerepe már a 17. század elején 

kialakult.33 Ezt a mozzanatot Rudolf Schlögl nyomán a nyugati állam- és társadalomfejlő-

dés egyik fontos sarokpontjaként értelmezhetjük. A személyes jellegű hatalomgyakorlás 

(„die Herrschaft”) közhatalommá, politikaivá („das Politische”) válása a nyilvánosság kiala-

kulásával függött össze. A nyomtatás alakította ki ugyanis azt a mediális teret, amelyben 

láthatóvá váltak a hatalomgyakorlás mechanizmusai, és amelyben megfogalmazhatónak 

bizonyultak az új politikai elméletek.34 A három évszázadon át zajló folyamat döntő szaka-

szát Schlögl a 17. század második felére teszi, amikor a sajtótermékek megjelenése és for-

galma – egyrészt tematikai és műfaji strukturáltsága, másrészt a hálózat sűrűsége révén – 

kompakt és összetett rendszerré vált.35 

Habermas kritikusai tehát általában nem a szerkezetváltozás tényét tagadják, hanem 

annak fogalmi elemeit, és még gyakrabban a datálását bírálják. A művészettörténész And-

ré Chastel szerint a modern értelemben vett nyilvánosság már a 15. század végén kiala-

kult: számos jelentős esemény, így az 1475-ös szentév, a török háborúk és a Sacco di Ro-

ma, tömegek érdeklődését keltette fel, a hírigény kielégítése pedig már piaci érdek volt.36 

A sajtótörténész Peter Ukena szerint a lényegi változás a 16. század elején következett be; 

ekkortól a „nyilvános” fogalma már nem pusztán azt jelölte, ami köztudomású, hanem  

                                                             
29 Pl. ARNDT 2010. 31.; BEHRINGER 2010. 53.; Z. KARVALICS 2004. 109-110. 
30

 BALZER 1973. 11-13. 
31 BALZER 1973. 
32 UKENA 1977. 
33 KÖRBER 2008. 9.; KÖRBER 2010. 205.; Vö.: MCLUHAN 2001. 264-266. 
34 SCHLÖGL 2008. 589-591, 605-606. 
35 SCHLÖGL 2008. 595. 
36

 BARBIER 2010. 260-261. 
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mindazokat a szöveges és képi információkat, amik avval a céllal készültek, hogy a közös-

ség elé kerüljenek; példaként Ulrich von Hutten és Paul Rebhun műveire utal. Ennek felté-

tele a nemzeti nyelvű irodalom kibontakozása és a nyomtatás elterjedése volt, amelyek 

révén széles köröket lehetett elérni.37 Keith M. Baker későbbre teszi a polgári nyilvános-

ság kialakulását, amely szerinte az abszolutista állam válságával függött össze: elsősorban 

a hatalmon lévő, illetve az ellenzéki politikai szereplőknek volt szükségük a nyilvánosság-

ra, mivel a központi intézmények már egyik oldal számára sem biztosítottak kellő legitimi-

tást.38 

Ezt a gondolatmenetet támogatja Wolfgang Behringer kommunikációtörténeti mo-

dellje, mely a kora újkorra helyezi a nyilvánosság infrastrukturális feltételeinek kialakulá-

sát. Míg Behriger szerint a napjainkig húzódó kommunikációs forradalom első szakaszát 

általában a vasút és a gőzhajó feltalálásához szokták kötni, a folyamat döntő pontját in-

kább a német birodalmi posta megszervezése jelentette a kora újkor kezdetén.39 A hírköz-

lés sebessége ekkor lényegében technikai vívmányok nélkül, csak szervezeti újításoknak 

köszönhetően a többszörösére emelkedett: az átalakulás jelentőségét mutatja, hogy az 

információtovábbítás gyorsasága 1615 és 1820 között többet nőtt, mint az 1820 óta eltelt 

két évszázad alatt.40 A forradalmi változás másik tényezőjét a kommunikáció társadalmi 

pozíciójának átalakulása jelentette: míg a „nagy birodalmak” (mégoly szofisztikált) hírköz-

lési rendszerei kizárólag az uralkodó szolgálatában álltak, a német birodalmi posta meg-

szervezésével megjelent annak elve, hogy magánszemélyek is hozzáférhessenek a kom-

munikáció legfejlettebb infrastruktúrájához.41 A posta kiszámítható, szabványos és perio-

dikus működése tette lehetővé az első nyomtatott hetilapok megjelenését a 17. század 

elején.42 A hírek, ismeretek és vélemények rendszeres és gyors áramlása és ennek nyo-

mán a beszédmódok és műfajok differenciálódása nyitotta meg a társadalmi és tudomá-

nyos nyilvánosságot.43 Behringer meglátása szerint a korszak nagy átalakulásai, a nyomta-

tás, a tudományos és ipari forradalom, a politikai forradalmak csak együtt, összefüggése-

ikben értelmezhetőek – a meghatározó elem a különféle szegmensek között integráló és 

ösztönző szerepet játszó hírközlési rendszer, a birodalmi posta megalkotójáról elnevezett 

Taxis-galaxis létrejötte.44 

 

                                                             
37 UKENA 1977. 35-38.; Vö.: MÁTAY 1999. 165. 
38 BENE 1999. 40. 
39

 HORVÁTH H. 2010a. 3-5. 
40 BEHRINGER 2006. 342, 364-365. 
41 BEHRINGER 2006. 340. 
42 BEHRINGER 2006. 352-353.; BEHRINGER 2010. 50-53. 
43 BEHRINGER 2006. 354-369. 
44 BEHRINGER 2006. 365.; HORVÁTH H. 2010b. 213-215.; Újabban az egyes országok postaszolgálataira 
és azok európai hálózatára: SCHOBESBERGER ÉS MTSAI 2016. 
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A reprezentatív nyilvánosság modelljének és a modell kritikáinak integrálására Esther-

Beate Körber tett nagyszabású kísérletet 1993-ban lezárt, az 1525 és 1618 közötti Poro-

szországról szóló habilitációs munkájában. Körber többes számban beszél a nyilvánossá-

gokról; ezeket a retrospektív kategóriákat annak mentén különíti el, hogy mi által, milyen 

vonatkozásban válhatott egy értesülés, tudás vagy hiedelem a nyilvános diskurzus részé-

vé. A politikai élethez kapcsolódó információk a politikai nyilvánossághoz, illetve, mivel a 

politika a felvilágosodás előtt jobbára a személyes hatalomgyakorlással függött össze, a 

hatalom nyilvánosságához („Öffentlichkeit der Macht”) tartoztak. Az értékek, világképek 

közössége, ami a kora újkorban nagyrészt vallási értékeket, hiteket jelentett, a művelődés 

nyilvánosságát („Öffentlichkeit der Bildung”) alapozta meg. Végül, amennyiben egy érte-

sülés közkézen forgóvá, általánosan hozzáférhetővé vált, az információ nyilvánosságáról 

(„Öffentlichkeit der Informationen”) beszélhetünk.45 Ez a három szegmens szoros kapcso-

latban állt egymással, jóllehet más és más körökre terjedtek ki, eltérő kommunikációs 

formákat alakítottak ki, és eltérő logika alapján működtek. A hatalom a döntéshozatalról, 

a műveltség egy embereszmény érvényesítéséről szólt, míg az autonóm információs nyil-

vánosság még hosszabb ideig nem differenciálódott.46 

A nyilvánosságok fejlődése, ami csak hosszú időtartamban vizsgálható, eltérő ritmus-

ban zajlott. A hatalom és a művelődés nyilvánossága történetében a felvilágosodás jelen-

tett fordulópontot, míg az információk nyilvánossága esetében a nyomtatáshoz köthető a 

változások egyik lényegi eleme. A nyomtatás feltalálása és elterjedése „modernizálta” az 

információáramlást, olyan vonásokat előlegezett meg, amelyeket a telegráf teljesített ki 

évszázadok múlva. Ekkor azonban még a hordozhatóság, a távolságok leküzdésének prob-

lémája jelentette a mennyiségi növekedés szűk keresztmetszetét.47 Mindhárom nyilvá-

nosságtípus esetében 1500 és 1800 között, olykor lassan, gyakran azonban lökésszerűen 

játszódtak le a változások, ment végbe az átmenet a modern értelemben vett nyilvános-

ság felé.48 

A modell egyaránt elfogadható lehet a modernista nézőpont követői és kritikusai 

számára. Egyfelől ugyanis a három szegmens fejlődésében a 18. század második felére da-

tált szerkezetváltozást feltételez, másfelől viszont komoly hangsúlyt helyez a hosszú idő-

tartamú fejlődés szervességére. Egyfelől elkülöníti a felekezeti nyilvánosságot a politikai 

és az információs nyilvánosságtól, másfelől azonban hangsúlyozza, hogy ezt csak a retros-

pektív fogalomalkotás céljából teszi. 

 

 

                                                             
45 KÖRBER 2008. 10-11. 
46 ARNDT 2000. 
47 KÖRBER 2008. 19-20. 
48

 KÖRBER 2008. 21. 
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Újabb kutatási irányok49 

és a nyilvánosság nyugat-európai modelljei 
 

1. A történeti kommunikációelméleti megközelítés 

A kora újkori társadalmi nyilvánosság kutatásának egyik nyomvonalát a történeti kommu-

nikációelmélet jelenti, amelynek módszertanát Bene Sándor és Kecskeméti Gábor dolgoz-

ta ki az ezredforduló körüli és utáni években. Kiindulópontja a John Searle nevéhez fűző-

dő, és Quentin Skinner által a politikai eszmetörténet irányába továbbfejlesztett szöveg-

aktus-elmélet. Eszerint egy szöveg jelentése és a beszélő által szándékolt jelentés közt há-

romféle eltérés lehetséges: az irónia, a metafora és az indirekció. Ez utóbbi esetben „a 

megnyilatkozás szó szerinti jelentésén túl a beszélő még valami mást is kifejez, azaz egy-

szerre két beszédaktust, egy egyenest és egy közvetetett is megvalósít.”50 Ez a jelenség 

könnyen tetten érhető a magyar politikai hagyományban: a politika ugyanis egyszerre volt 

elmélet és gyakorlat, kommunikációs mezeje nem vált el élesen a jogi, etikai, teológiai és 

történeti diskurzusoktól. 

A munka első lépését tehát az jelenti, hogy az egyes szövegek aprólékos vizsgálatával 

„megpróbáljuk megállapítani, hogy melyiknek vannak jogi, vallási, filozófiai/tudományos, 

és melyiknek csupán és kizárólag politikai implikációi.”51 A politikai irodalom kánonjának 

megalkotása, a szövegek rendszerezése rendkívül tág forrásbázis feldolgozását követeli 

meg. Bene tematikai és műfaji csoportokba és osztályokba sorolja a 15. század közepe és 

a 18. század közepe között keletkezett politikai, illetve politikai olvasatokat is lehetővé te-

vő műveket. A magyar nyelvű művek mellett bevonja a Magyarországon készült latin és 

német nyelvű szövegeket, valamint a (fogalomkincs formálódása miatt fontos) fordításo-

kat is.52 A merítést tovább szélesíti, hogy – amint Kecskeméti Gábor megfogalmazta – az 

esztétikai értékük miatt a kánonból kiesett szövegek bevonására is szükség van ahhoz, 

hogy a kommunikáció teljes folyamatáról, feltételrendszeréről képet kapjunk.53 A kutatás 

később pontosította Bene eredeti felvetését a politikai irodalom kánonjának kijelölése 

kapcsán. Bár a konfesszionális iratokra csak erős megszorításokkal lehet alkalmazni a poli-

tikai diskurzusok kutatásának módszertanát,54 mégsem rekeszthetőek ki a forráskorpusz-

ból, hiszen így egyrészt igen kevés kizárólag vagy elsődlegesen politikai szöveggel számol-

hatnánk, másrészt pedig a politikai gondolkodás fontos regisztere maradna homályban55 

                                                             
49

 Kiváló historiográfiai áttekintés: G. ETÉNYI 2003a. 19-30. 
50 BENE 2007. 58.; A szövegaktus-elmélettel kapcsolatos problémákra: KECSKEMÉTI 2003. 723-727. 
51 BENE 2007. 63. 
52 BENE 2004. 16-18.; BENE 2007. 
53 KECSKEMÉTI 2003. 704. 
54 ZÁSZKALICZKY 2019. 14-15. 
55

 FAZAKAS 2011a. 167-168. 
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(nem vehetnénk figyelembe például a Bornemisza Péter és Telegdi Miklós közti, vagy a 

Pázmány Péter és Alvinczi Péter közti vitákat56). 

A történeti kommunikációelméleti program célja semmi esetre sem pusztán egy-egy 

intézmény vagy jelenség (a sajtó, a nyomdászat vagy a cenzúra) történetének feltárása,57 

hanem fogalmi struktúrák felvázolása, „a nyilvános kommunikáció tematikus kategóriái 

közti tektonikus mozgások, lassú átrendeződések figyelemmel kísérése.”58 Bene egy koor-

dináta-rendszert vázol fel, melyben elhelyezhetőek az egyes beszédmódok variánsait kép-

viselő szövegek. „A vízszintes tengely bal oldalán a politia ecclesiastica, jobb oldalán az 

autonóm politika felé mutatna a nyíl – a függőleges tengely alsó része a res publica-

modell, felső része az abszolutista berendezkedés irányába indulna.”59 A Bene által feltárt 

fogalmi elmozdulás a vallásilag meghatározott beszédmódtól az autonóm politikai be-

szédmód felé ment végbe.60 

A nyilvánosság szerkezeti átalakulását két metafora közti váltás fejezi ki. A múzeum-

metafora a humanista nyilvánosság-modell statikus jellegére utal. A hír, hírnév az erény-

nyel függ össze, a hiteles közvéleményt az értelmiségi elit képviseli, amelynek tagjai képe-

sek az erény dolgában biztos ítéletet alkotni. Ők állnak szemben a „köznép”, a „százfejű 

hidra” hamis, üres vélekedéseivel.61 A reprezentáció az uralkodói erény demonstrálása az 

alattvalók előtt, udvari közeget feltételez, a köznép legfeljebb virtuális közönségként van 

jelen.62 Az udvari érvényesülés szabályai csak a reprezentáció keretei között lehettek is-

mertek, az udvar-bírálatok révén azonban közismertté váltak a mozgatórugók. Ez a moz-

zanat már „az új típusú társadalmi nyilvánosság létrejöttének, a politikai közvélemény ki-

                                                             
56 A Bornemisza–Telegdi-vita politikai és a nyilvánossággal kapcsolatos vonatkozásaira: HORVÁTH Cs. 
P. 2011. 80-121.; OLÁH Sz. 2007.; A szövegalkotási és érvelési technikákra a Pázmány–Alvinczi-vita 
során: BALÁZS M. 2007.; HELTAI 1994. 111-115.; HORVÁTH Cs. P. 2019. 166-174. 
57 BENE 2004. 9-10. 
58 BENE 2003. 685. 
59 BENE 1999. 362-363.; Hasonló koordináta-rendszert alkotott Karl Vocelka, melynek tengelyein a 
császári–rendi és a protestáns–katolikus ellentétpárok helyezkednek el. VOCELKA 1981. 18-20.; Ko-
rábban Bernd Balzer is hasonló rendszert javasolt, az univerzalista–nemzeti és a klerikális–
egyházellenes ellentétpárokkal. Megjegyezte azonban, hogy ez csak egy lehetséges modell, éppígy 
elképzelhető számos más ellentétpár (pl. forradalmi–konzervatív, demokratikus–autoriter) kialakí-
tása. A társadalmi szereplők az aktuális ideológiai, politikai, gazdasági és társadalmi konstellációnak 
megfelelően mozoghatnak a koordináta-rendszerben, érdekeik és meggyőződéseik szerint kerül-
hetnek közelebb vagy távolabb a tengelyekhez, léphetnek át egyik térfélről a másikra. BALZER 1973. 
17-20. 
60 BENE 1999. 360-361.; Ezt erősítik meg magyar viszonylatban Péter Katalin eredményei is, melyek 
szerint jól kitapintható a publicisztika laicizálódása, a tisztán politikai irodalmi műfajok kialakulása. 
PÉTER 1973. 7.; A politia ecclesiastica és az autonóm politika beszédmódja közti ellentét nagyon 
plasztikus példája a Bethlen Miklós és Nagyari József közti, a török szövetség megítéléséről kiala-
kult szóváltás Nagyari 1686. júliusi szebeni prédikációja után. Bethlen Miklós: Élete leírása magá-
tól. In: KEMÉNY-BETHLEN 1980. 769.; Az eset értelmezésére: TÓTH Zs. 2006. 135-167. 
61 BENE 1999. 57. 
62

 BENE 1999. 75-79. 
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alakulásának, a hatalmat ellenőrző-befolyásoló modern eszközök és eljárások formálódá-

sának útját egyengeti.”63 

A politika tehát kiszabadult a reprezentáció színfalai mögül, jóval szélesebb körű dis-

kurzus tárgya lett. A sajtó, a röpiratok, földrajzi és kortörténeti munkák olvasóit a hatalom 

nem tekintette az „érvényes” nyilvánosság részeseinek, de figyelemre méltatta őket, majd 

hivatkozott rájuk, végül az 1640-es évektől meg is szólította őket.64 Az egyre több szerep-

lőssé és egyre dinamikusabbá váló nyilvánosság leírására az 1630-as években megszüle-

tett a színház-metafora, mely az 1650-es és 1670-es évek között vált a politikai-

diplomáciai köznyelv részévé.65 Ez a modell még mindig statikus volt, hiszen nem implikál-

ta a polgárok közötti diskurzust, az emberek csak csendes külső szemlélőként figyelhették 

a politika színpadát.66 Az újabb médiumoknak, a 17. század derekán lejátszódó informáci-

ós robbanásnak köszönhetően azonban az érvényes nyilvánosság új rétegei is kialakultak: 

az udvarba beférkőzni nem tudó nemesek, katonatisztek, kereskedők, iparosok érzéke-

nyen reagáltak a bel- és külpolitika fejleményeire, a hatalomból kiszoruló értelmiségiek 

ezekhez a rétegekhez szóltak.67 A két típus – a humanista irodalmi gyakorlat technikáira 

épülő, korlátozott és egyirányú kommunikációt feltételező udvari modell és az egyre in-

kább kiterjedő és differenciálódó plebejus nyilvánosság modellje, illetve a morális jelentő-

séggel bíró hírnév és a pragmatikus értelemben vett, manipulációt és a közvélemény tu-

datos befolyásolását is magában foglaló hír koncepciója – évtizedekig egymás mellett élt, 

ahogyan ez magyar viszonylatban Zrínyi Miklós műveinek fogalmiságán jól kitapintható.68 

 

2. Információtörténeti kutatások 

A történeti kommunikációelméleti irányzat mellett komoly eredményeket hozott az in-

formációtörténeti megközelítés, amely a hálózatelméleti perspektíva beemelése révén 

társadalomtörténeti relevanciára tesz szert. Hazai viszonylatban alapvető jelentőségűek Z. 

Karvalics László69 és Mészáros Márton70 teoretikusan is jól megalapozott kutatásai. 

Az információtörténeti megközelítés kiindulópontja, hogy az elemi információk az 

idegrendszerünkben újabb és újabb transzformációkon mennek keresztül, egyre komple-

xebb és egyre magasabban szervezett sémák, információs alakzatok (ismeret, tudás, ha-

gyomány, vélemény, hit stb.) részévé válnak. A legmagasabb szintű ilyen alakzat a világ-

kép, amely már csak transzformál, azaz meghatározza más alakzatok helyét, de őt magát 

                                                             
63 BENE 1996. 382. 
64 BENE 1999. 90-92; 291. 
65

 BENE 1999. 161-162. 
66 BENE 1999. 165; 186-188. 
67 BENE 1999. 196-198; 235-237; 258-263.; A hatalom peremvidékén lévő csoportok társadalomtör-
téneti jellemzőire: G. ETÉNYI 2004. 38-39. 
68 BENE 1996. 385.; BENE 1999. 277-278. 
69 Pl. Z. KARVALICS 2012. 7-8.; Z. KARVALICS 2014. 10-12. 
70

 MÉSZÁROS 2017. 318. 
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semmi sem transzformálja.71 Az emberek között a közösen birtokolt információk, hagyo-

mányok, vélemények, a közös kommunikációs tér, vagy akár az élethelyzetek hasonlósága 

információs közösséget hoz létre. Minél nagyobb ez a közösség, annál tagoltabbá válik, a 

szociális helyzet, és ennélfogva az információk megszerzéséhez, felhasználásához, továb-

bításához szükséges eszközök birtoklása tekintetében is.72 

Egy-egy információs közösségen belül hálózati kapcsolatok sokasága alakul ki. Elvileg 

egy hálózatban minden pont között létesíthető kapcsolat, de ez a kora újkorban termé-

szetesen megvalósíthatatlan volt.73 Ráadásul az empirikus vizsgálatok szerint az elit réte-

gek az információszerzés tekintetében jóval kedvezőbb helyzetben vannak, és ez az 

egyenlőtlenség a premodern társadalmakban még hangsúlyosabb lehetett. A kommuni-

kációs eszközök halmozódnak, vagyis akik egyfajta tájékoztatási eszközt használnak, azok 

inkább nyitottak egy másikra is. A magasabban iskolázottak többféle médiumot használ-

nak, informáltabbak és hatékonyabban is dolgozzák fel az információkat, míg az alacso-

nyabb rétegekben az információigény is csekélyebb.74 

A hierarchikusan tagolt társadalmakban a nyilvánosságnak rétegspecifikus alrendsze-

rei jönnek létre. Egy-egy társadalmi réteg, csoport számára mást és mást jelenthet a felfe-

lé és lefelé irányuló információk egyensúlya, mások a jogi és kulturális keretek, az infor-

mációáramlás külső és belső pályái. Minél nagyobbak a rétegek közti különbségek, annál 

kevésbé valószínű, hogy tagjaik egyazon információközösségbe tartoznak.75 

A nyilvánosságnak ehhez a rendkívül tagolt formájához képest a reformáció jelentett 

gyökeres újdonságot, amelyet Mészáros Márton – Elihu Katz és Paul Lazarsfeld sémájára 

építő – modellje tett láthatóvá. A gondolatok az új meggyőződéseket, tanításokat kialakí-

tó elittől a helyi véleményformálók felé haladnak, akik az átlagosnál többféle hírforrást 

vesznek igénybe, általában kritikusabbak és nagy a reakciókészségük. Ők köznapi kommu-

nikációs helyzetekben adják tovább értesüléseiket, véleményüket a kevésbé tájékozot-

taknak.76 A reformátorok a kommunikációnak erre a lépcsőzetes jellegére építették a sa-

ját hálózatukat. Luther hatékonyan kézben tudta tartani e hálózat csomópontjait, a 

nyomdákat és a helyi véleményformálókat.77 Nem egy „demokratikus”, a csomópontok és 

kapcsolatok egyenrangúságára épülő rendszer alakult ki, Luther központi szerepe vitatha-

tatlan volt. „Ez a kommunikációs ’monopolhelyzet’ nagyfokú szervezettséget és ebből 

adódóan hihetetlen hatékonyságú üzenetközvetítést tett lehetővé, amellyel az első évek-
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ben egy meglepően atomizált, szervezetlen, a médium sajátosságait figyelmen kívül ha-

gyó katolikus oldal állt szemben.”78 

Ez a hálózat ráadásul nagyon jól bővíthetőnek bizonyult. Mészáros – a médiatudós 

Werner Faulstich meglátásait hasznosítva – írta le a reformáció multimediális modelljét, 

amely szerint többféle médium, műfaj és stílusréteg összekapcsolása, egymásra építése 

játszott döntő szerepet. A rendszer elemeit a nyomtatott könyvek és más nyomtatott 

művek mellett a kézzel másolt magán- és nyílt levelek, a prédikációk, a színház és az egy-

házi ének alkotta; mindennek gyújtópontjában az üzenetet előállító és közvetítő ember 

(„Menschmedium”) áll.79 A rendszer ideáltipikus példája a röplap, amely verses szövege-

ket és illusztrációkat is tartalmazott: „a lapokon három különböző feljegyzőrendszer van 

jelen, egy archaikus emberi, egy premodern technikai és egy modern technikai: ritmikus, 

rímelő szöveg, a fametszet és a nyomdatechnika.” Mindez egyszerre biztosította a közért-

hetőséget, a megjegyezhetőséget és a sokszorosíthatóságot; az emelkedett és a vulgáris 

stílus váltakozó alkalmazása révén a szerzők a populáris kultúra különféle rétegeit érhet-

ték el.80 

 

3. Társadalom- és eszmetörténeti megközelítés 

A történeti kommunikációelméleti és az információtörténeti irányzat érdeme a fogalmi 

bázis és az elméleti keretek tágítása, de a legtöbb empirikus hozadékkal mindeddig a nagy 

hagyományokkal rendelkező társadalom- és eszmetörténeti kutatások jártak. Eredménye-

ik alapján – a széttagoltságuk és a közös fogalmi háttér hiánya ellenére – egy többé-

kevésbé egységes szerkezeti állítható össze. Az újabb magyar kutatások elsősorban R. 

Várkonyi Ágnes, Péter Katalin és G. Etényi Nóra nevéhez fűződnek. 

A szerzők egységesen a többdimenziós modell szükségessége mellett foglalnak állást. 

G. Etényi Nóra megállapítása szerint összefüggésben kell vizsgálni a hírterjesztés módsze-

reit, csatornáit és műfajait. Ezáltal kapunk képet a hírfogyasztók köréről, a hírek minősé-

géről és jellegéről, a kor normarendszerének és a befogadók visszajelzéseinek vizsgálatá-

val pedig a közvélemény is rekonstruálható.81 Varsányi Krisztina a német nyelvterület hír-

levelei, röpiratai és vásári kiadványai alapján rekonstruálta a Bethlen Gáborról a Biroda-

lomban kialakult képet. Hangsúlyozottan a befogadói oldalra koncentrált, figyelembe vé-

ve a mediális és tematikai sokszínűséget, olykor kimondott ellentmondásosságot is.82 

G. Etényi Nóra rendkívül alapos kutatásai a 17. századi nyilvánosság és nyilvánosság-

politika alakulását kísérik végig, elsősorban a német nyilvánosság, és a magyar vonatkozá-

sú hírek német recepciója alapján. Kiindulópontja szerint a kora újkorban információs 

robbanás ment végbe: az információ termelése felgyorsult, megnőtt a friss értesülések 
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értéke, és egyre fontosabbá vált a folyamatos és gyors tájékozódás.83 Míg a 16. század el-

ső felében még luxuscikknek számított a távolról érkező és megbízható értesülés, a 17. 

század közepére, döntően az újságkiadásnak köszönhetően, már a mindennapi élet szer-

ves részét alkották a gyorsan és széles rétegekhez eljutó hírek, megjelent az aktualitás és 

a periodicitás fogalma.84 A hírszerzés és –továbbítás differenciált rendszere alakult ki, a 

kiadók és boltok mellett mozgó árusoknál is beszerezhetőek voltak a nyomdatermékek, az 

írni-olvasni nem tudókat pedig a falragaszok metszetei, felolvasások és énekelve továb-

badott hírek szólították meg.85 Peter Burke kifejezésével élve: az átmeneti nyilvánosság 

fokozatosan állandó nyilvánossággá alakult.86 

Varsányi Krisztina szerint a nyilvánosság kialakulásához a harmincéves háború adta 

meg a döntő lökést, amit állandó publicisztikai csatározások és folyamatos, széles körű 

érdeklődés kísért: az udvari köröktől a nemességen és a tehetős polgárságon keresztül a 

szolgálókig mindenki hírfogyasztóvá vált, tetten érhető kimondottan a politika iránti ér-

deklődés. Ekkorra a sajtóorgánumok sokrétű rendszere alakult ki, és a posta szervezete is 

elérte a kellő fejlettségi szintet. A hírforgalmat nagyrészt a politikai elit irányította, amely-

nek különösen fontos volt, hogy a diplomáciai színtéren is meg tudjon jelenni.87 

A hírek és vélemények áramlása persze már a 16. század első felében sem volt kont-

rollálható: I. Ferenc és I. Ferdinánd is hiába próbálkozott a nyomtatás betiltásával, a 

nyomdák bezárásával, de a cenzúra, az egyes művek indexre tétele sem bizonyult haté-

konynak.88 A nyilvánosságot tehát politikai tényezőként is egyre inkább figyelembe kellett 

venni, de fel is lehetett használni.89 A közvélemény tudatos befolyásolása lehetőséget biz-

tosított az uralkodói imázs kialakítására, a hatalomgyakorlás legitimitásának megerősíté-

sére, a 17. század második felétől pedig előtérbe került a külpolitikai szerepvállalás indok-

lása. Az európai államok ekkor már nemzetközi hatalmi súlyukat tudták növelni azáltal, 

hogy hangsúlyosabban szerepeltek a nyilvánosság előtt, megjelenítették saját dicsőségü-

ket és igazolták politikai törekvéseiket. Legerősebben a Német-római Birodalomban érez-

hető ez a „reprezentációs kényszer”.90 

A nyomtatott médiumok magukkal hozták a nyilvánosság korábban soha nem látott 

kiszélesedését. Nem elsősorban azáltal, hogy a hírcsatornák behálózták a kontinens egé-

szét, hanem főként azért, mert rendkívül összetett célközönség megszólítására nyújtottak 

lehetőséget. Differenciálódott az egyes nyomdatermékek témaválasztása (a kuriózumok-
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tól és csodáktól a koronázásokon és uralkodói temetéseken át a hadi eseményekig), for-

mája, stílusa és információértéke is. A hetilapok, hírlevelek, röplapok és pamfletek között 

„munkamegosztás” alakult ki: különböző rétegeket szólítottak meg, de építettek is egy-

más értesüléseire.91 Még inkább növelték a nyomtatás hatókörét az olyan kiadványok, 

mint a falragaszok, a középkori vizuális kultúra hagyományaira támaszkodó metszetek, de 

számolnunk kell a közvetett hatásokkal is: a szövegek felolvasva az írástudatlanokhoz is 

eljutottak, a petíciók pedig még nagyobb tömegeket szólíthattak meg a 17. századtól 

kezdve.92 

Az olvasóközönség kiterjedésének, rétegződésének rekonstrukciójára a kutatás a ki-

adványok ára, tematikai és nyelvi összetétele, közérthetősége, valamint feltételezhető 

példányszáma alapján tett kísérletet (holott ez utóbbi adat nem feltétlenül utal egy-egy 

kiadvány tényleges hatására). A politikai röpiratok és pamfletek művelt, latinul értő és eu-

rópai látókörű olvasókat szólítottak meg: diplomaták, politikusok és politikai pályára ké-

szülő, egyetemet végző fiatalok számára íródtak, de elérhetőek voltak a polgárság felső és 

középső rétegei számára is.93 A hetilapok olvasóközönségét a gazdasági, politikai és kultu-

rális elittől a polgári középrétegek felé szélesedő kör alkotta.94 A 16. századi újságok né-

hány száz példányban jelentek meg, viszonylag magas áruk miatt az alsóbb rétegek már 

aligha vásárolhatták meg őket: az újság tehát elsősorban a „városok jobb módú népessé-

géhez szólt”.95 Az újságolvasás, a hírek felolvasása fokozatosan hódított teret a városi la-

kosság körében, míg a parasztságot a 18. század második felében érte el a napi sajtó.96 

Ugyanakkor már a 17. század második felében megfigyelhető a kiadók törekvése arra, 

hogy a hírek szerkesztése, köznapi nyelvezete révén minél szélesebb rétegeket vonjanak 

be olvasó- és vásárlóközönségükbe. Hamburgban például 1680-ban nyolc, tartalmában és 

célközönségét tekintve is eltérő lap jelent meg. Harminc évvel korábban a lapok össz-

példányszáma elérte a 2000-et; óvatos becslés szerint is mintegy 5000 írástudó férfi ol-

vasta rendszeresen az újságokat, amelyek így hatékonyan érték el a város lakosságának 

15-20%-át kitevő felső és középrétegeket.97 A legszélesebb kört alighanem a röplapok cé-

lozták meg: elsősorban a polgári középrétegek számára készültek, de a parasztoknak is 
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megfizethetőek voltak, és a művelt rétegek is éltek ezekkel a hírforrásokkal.98 A félévente 

megjelenő vásári kiadványok szintén nagyon változatos célcsoportot szólítottak meg: a 

hadi és politikai hírek a polgárság felső rétege, a csodákról, torzszülöttekről készült kézzel 

rajzolt képek pedig az alsóbb rétegek érdeklődését elégítették ki, a több hónapot átfogó 

híranyag a kisebb városok lakó számára lehetett érdekes, akik csak országos vásárok ide-

jén mozdultak ki otthonukból.99 

Jól adatolható, hogy a sajtótermékek szerzői és kiadói is tudatában voltak a társada-

lom működésében betöltött szerepüknek és felelősségüknek: „A sajtó bolondította meg 

őket, és a sajtónak is kell helyretennie az eszüket” – írta a The Observator 1681 áprilisá-

ban.100 A nyilvánosság kiterjedésére, szerkezetének átalakulására és szerepének megvál-

tozására a politikai gondolkodás is reflektált. Az elméleti diskurzus a 16. században még a 

titkos és nyilvános, keresztény és machiavellista, rendi és abszolutista ellentétpárok men-

tén zajlott, a 17. század közepétől viszont már a természetjog és a nemzetközi közjog fo-

galmisága határozta meg az okfejtéseket.101 Nyilvánvalóvá vált, hogy az „arcana imperii” 

felbomlott, a titkos hatalmi viszonyok a nyilvános diskurzus tárgyaivá lettek; maguk a 

pamfletszerzők fogalmazták meg, hogy a hatalom birtokosai mindenki számára megnyi-

tották az államelmélet titkait.102 Valóban, a politikai irodalomban közérthető jelképrend-

szer alakult ki: az államok közti együttműködés kényszerét a táncterem, a nyers érdekel-

lentéteket a küzdőtér metaforája adta vissza, majd előtérbe került a politika összetettsé-

gét és veszélyességét megjelenítő laboratórium képe.103 

A propaganda működésének logikájára jellemző, hogy egyre inkább előtérbe kerültek 

a piaci érdekek. A 17. század közepén már akkora híréhség mutatkozott, olyan nagy pél-

dányszámok fogytak el például a röplapokból, hogy a kiadóknak megérte többször is meg-

jelentetni egy-egy kiadványukat; nem politikai, hanem üzleti érdekek mozgatták őket, a 

cél nem feltétlenül az emberek bizonyos irányú befolyásolása, sokkal inkább a befekteté-

sek megtérülése volt.104 Számos más területen viszont, így a történeti és irodalmi művek 

elkészítésében és kiadásában a politikai hatalom és az üzleti érdek találkozása érhető tet-

ten. A különböző írásművek már nem pusztán a mecénás, hanem egy attól függetlenedő 

kulturális elit szócsöveiként készültek.105 
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A politikai nyilvánosság 

magyarországi és erdélyi modellje 
 

Bene Sándor szerint a kora újkor végére kialakuló nyilvánosság három korábbi, koncentri-

kusan táguló diskurzustípusra épült. A középkori kommunikációs gyakorlatot a krónika-

irodalom és a kancelláriai oklevéladás fémjelezte, érvényes terét a királyi udvar jelentette, 

az itt megfogalmazódott értékek sugároztak szét az udvartartás tagjainak tágabb környe-

zetére. A humanista nyilvánosság érintkezési formái az uralkodói udvar mellett már a fő-

urak és prelátusok környezetét, értelmiségi köröket is áthatották. Még tágabb kört érin-

tett a reformáció nyomán kibontakozó hitviták politikai jellegű diskurzusa, melynek a 

templomok, iskolák, városi közterek és mezővárosi sokadalmak egyaránt színtereként 

szolgáltak.106 Ennek kiterjedtségét és intenzitását érzékletesen festi le Borsos Sebestyén 

sokszor idézett visszaemlékezése: „Akkori napokban [az 1560-as években] hallottál volna 

egész Erdélyben minden helyeken a köznéptől sok esztelen disputatiót és pántolódást: fa-

lun, városon, étel-ital között, estve-reggel, éjjel és nappal, praedicatoroktól a praedicaló 

székből sok káromlásokat és módnélkül való kárpálódásokat a két religio, úgymint a 

calvinista és ariana religión valóktól disputálást hallottál volna”.107 

A 16. század első felétől tehát Bene szerint kialakult egy sajátosan politikai nyilvános-

ság, melynek három modellje élt egymás mellett. A gyulafehérvári és a bécsi udvarokhoz 

kapcsolódó udvari nyilvánosságot egyre inkább az államrezon és az abszolutizmus politi-

kai nyelve jellemezte, polgárjogot nyert a színlelés, megtévesztés, hajlékonyság fogalma. 

Ezen beszédmóddal szemben formálódtak az udvarellenes tendenciák, melyekben a 

politicus szó a machiavellizmussal, istentelenséggel egyenértékű szitokszóvá vált.108 A 

rendi nyilvánosság a politikai képviselettel rendelkezőket fogta át, közege az országgyűlés 

volt, de az itt megfogalmazódó értékek és érdekek, az innen származó értesülések és vé-

lemények több más réteghez is eljutottak.109 Az érvényes nyilvánosságnak ez a köre egy 

200-250 fős, aktívan politizáló réteget fogott át: az országgyűlési meghívottak mellett ma-

gában foglalta azok kíséretét (szervitorait, nem nemesi szolgálattevőit, prédikátorait) is, 

akik ugyan semmilyen döntési jogkörrel nem bírtak, mégis figyelemmel kísérték az ese-

ményeket.110 Végül a polgári nyilvánosságnak csak csírái alakultak ki a nyugat-dunántúli 

és felvidéki, jórészt evangélikus értelmiség köreiben, ahol a nyugati államelméleti gondol-

kodás recepciója is megjelent. Ezt a nyilvánosságot azonban a Wesselényi-összeesküvést, 

                                                             
106 BENE 1999. 330.; A gondolatmenetet frappánsan rekonstruálja: TRENCSÉNYI 2007. 177-178. 
107

 BORSOS 1855. 29.; A vita beszédmódjaira, műfaji struktúrájára lásd: BALÁZS M. 1998. 11-196.; 
BÁNFI 2007. 
108 BENE 1999. 349-350.; BENE 2001. 300-304.; ERDŐSI 2010. 
109 BENE 1999. 347-348.; A rendi nyilvánosság működéséhez Péter Katalin szolgáltatott fontos ada-
lékokat a köznemesi publicisztika egy-egy termékének aprólékos elemzésével. PÉTER 1973.; PÉTER 
1995. 152-180. 
110

 PÉTER 1973. 54. 
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majd a Thököly mozgalmát követő megtorlás elsodorta.111 Az érvényes nyilvánosság köre-

ivel szemben a társadalom legszélesebb rétegeit fogta át az a „plebejus” nyilvánosság, 

amelynek alapvető jellemzője, hogy az emberek nem reflektáltak az értesülésekre és vé-

leményekre, hanem folklorizálva hiedelemrendszerükbe építették be azokat. A nyilvános-

ságnak ez a rétege politikailag kevéssé artikulálódott, a döntéshozók nem is igen méltat-

ták figyelemre. A politikai életnek ez a virtuális közönsége a városi és mezővárosi polgá-

rokból, iskolamesterekből, az alsópapság soraiból, a köznemesség és a vitézlő rend körei-

ből verbuválódott.112 

 

Bene kellőképp rugalmas fogalmisága, lényeglátó és forrásszerűen kiválóan alátámasztott 

modellje remekül leírja a kora újkori nyilvánosság szerkezeti sajátosságait és működés-

módját. Eredményeit aligha tudnám érdemben gazdagítani vagy árnyalni, pusztán arra te-

szek kísérletet, hogy a további kutatások alapján kiemeljek néhány összefüggést – így a 

nyilvánosság rétegzettségét, a nyugat-európai színterekhez való kapcsolódását, valamint 

a konjunkturális és a strukturális nyilvánosság közti átmenet véleményem szerint lényegi 

jelentőségét. 

Jóllehet a nyilvánosság tere természetszerűen tagolt volt, a társadalmi kommuniká-

ció gyakorlata már jóval egységesebb képet mutatott. Bár a tájékozódási kultúra a nyuga-

tihoz képest archaikus maradt, R. Várkonyi Ágnes szerint az adott, korántsem kedvező vi-

szonyok között igen célszerűen működött. Az elit tagjai a nyugatiakhoz hasonló hírforrá-

sokat használtak, értesüléseik hamar utat találtak és elterjedtek a nyilvánosság többi szfé-

rájában, azaz nem alakultak ki éles határok a különböző társadalmi csoportok között.113 

A társadalmi tagoltság mellett a politikai szembenállások sem feltétlenül váltak meg-

határozóvá a politikai kommunikáció során.114 Péter Katalin a Siralmas panasz és az Or-

szággyűlési pasquillus rendkívül aprólékos filológiai elemzése alapján arra mutatott rá, 

hogy a 17. század közepi publicisztika lényegében közösségi alkotási folyamatként értel-

mezhető. Az egyes szövegek sok esetben korábbi művek felhasználásával, sőt szabad 

kompilálásával álltak elő. A katolikus iratokat protestáns szelleművé alakíthatták és for-

dítva, a protestáns Habsburg-ellenesség is átfordítható volt a szentkorona-eszméből táp-

                                                             
111

 BENE 1999. 358-359.; A felső-magyarországi polgárság és köznemesség szociológiai jellemzőire 
és a közvélemény-formálásban betöltött szerepére: G. ETÉNYI 2004. 40-45.; ZOMBORI 1984. 
112 BENE 1999. 343.; Az értesülések és vélemények folklorizálódása forrásszerűen nehezen ragadha-
tó meg, néhány példa mégis akad. A Zólyomi Dávid bebörtönzéséről és haláláról szóló hírek hosszú 
ideig terjedtek Háromszéken, lassanként elszakadtak Zólyomi személyétől, balladaként hagyomá-
nyozódtak tovább, amelynek elemei templomi énekekbe, sőt a szerelmi költészetbe is felszívódtak. 
FAZEKAS 1980.; Hasonló folyamat több históriás ének kapcsán is megfigyelhető. TARNÓC 1978. 188-190. 
113 R. VÁRKONYI 1988. 5-6.; A hírközlési rendszer archaikus, középkorias jellegére: HORVÁTH H. 2010a. 39. 
114 Bene Sándor maga is úgy látta, hogy a választóvonal nem a katolikus és protestáns, Habsburg-
párti és függetlenségi diskurzusok között húzódott, hanem az autonóm politika beszédmódja és a 
politia ecclesisatica hívei között. BENE 1999. 353-356. 
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lálkozó katolikus rendi Habsburg-ellenességbe, több évvel, akár évtizeddel megírásuk 

után újra aktualizálva az eredeti szöveget.115 

 

Második vonatkozásként azt kell kiemelni, hogy a magyarországi és erdélyi nyilvánosság 

szervesen kapcsolódott a nyugatihoz. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a magyar és a nyu-

gat-európai fejlődés a gyökeresen különböző körülmények ellenére is párhuzamos utakon 

haladt. Bene Sándor megfogalmazása szerint feszültség mutatkozik „a hazai társadalmi 

szerkezet visszamaradottsága és a politikai kommunikációt, a nyilvánosság szerepét és 

működését illető megnyilatkozások sokszor meglepően magas színvonala között”, amely 

mind gyakorlati, mind elméleti síkon kitapintható. A korszerű propagandának már a 16. 

században sokrétű gyakorlata alakult ki, a 17. század közepére pedig a társadalmi nyilvá-

nosság jelenségvilágának leírására alkalmas fogalmak, metaforák is megjelentek a magyar 

nyelvben.116 Bethlen János erdélyi kancellár például nemcsak a propaganda belpolitikai és 

diplomáciai jelentőségét írta körül,117 de pontosan értékelte a hírforrások megbízhatósá-

gát,118 érzékelte a közvélemény rétegződését,119 és megfogalmazta a közvélemény és a 

közérzület különbségét is.120 Tudatában voltak a politikai szereplők az érvényes nyilvános-

ság torzulásainak is: a diskurzust és véleménynyilvánítást befolyásoló tekintélyelvűségnek, 

háttéralkuknak, szavazatvásárlásnak és suttogópropagandának, az „éjjel járó szerzők” 

munkájának.121 

Bár a magyarországi és erdélyi elitek G. Etényi Nóra szerint ismerték a tájékozódás és 

a hírek terjesztésének modern formáit, alapvetően mégis a hagyományos módszereket és 

csatornákat alkalmazták. A nyomtatás – részben a szűk felvevőpiac, részben a kevés és 

technikailag sem igazán magas színvonalú nyomdák miatt – kisebb jelentőségű maradt, a 

nyomtatott híradások szerepét kézzel írt levelek és jelentések töltötték be. Ezek ugyan 

szűkebb közönséghez jutottak el, de tartalmukat az államhatalom kevésbé tudta ellenő-

                                                             
115 PÉTER 1973. 8-68.; PÉTER 1995. 158-174.; Hasonló jelenségre utalt korábban: TÉGLÁS 1928. 63. 
116 BENE 2001. 297-300.; SZABÓ A. P. 2012. 1116-1117.; Illik Péter a simulatio és a dissimulatio fo-
galmaival kapcsolatban igen szellemesen arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a két viselkedésmód a 
két birodalom közé ékelt Magyarországon és Erdélyben „a puszta megmaradás szükségszerű kellé-
ke” volt, így e két fogalom tekintetében „a magyar történelmi helyzet jóval megelőzte a nyugatit”. 
ILLIK 2013. 109.; A nyugati terminológia meghonosodására, a politikai fogalmak korszerűségére ál-
talában: G. ETÉNYI 2009. 235-242.; R. VÁRKONYI 1981.; Természetesen ennek ellenkezője mellett is 
szólnak adatok: a magyar recepció megkésettségére, szórványosságára, féloldalasságára utal Gue-
vara, Machiavelli és Justus Lipsius hatástörténete. KAPOSI 2012. 12-22.; TÓTH G. 2019b.; ZOMBORI 1988. 
117 BETHLEN J. 1993. 121-123; 447. 
118

 Pl. „…először forrás nélküli közönséges hírként (…) kezdett Erdélyben elterjedni”, „…mindez bi-
zonytalan forrásokból származott, és egyáltalán nem támaszkodva szilárd alapra, ugyanazonmód 
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119 BETHLEN J. 1993. 547. 
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rizni és befolyásolni.122 A külföldön megjelent nyomdatermékekhez a magyar politikai elit 

tagjai a császári udvaron keresztül, magánjellegű külkapcsolatok vagy a könyvvásárokra 

küldött ágensek révén, esetleg mecénásként juthattak hozzá. A távolsági kereskedelem-

ben részt vevő városok számára hasonlóan elérhetőek voltak a nyomtatott hírek és a til-

tott protestáns könyvek.123 

A magyarországi és erdélyi hírek nyugatra juttatásában alapvető jelentőségűek voltak 

a háborús eseményekről tudósító levelek, melyek sokszor nyomtatásban is megjelentek. 

Fejlődésükben a tizenötéves háború hozott mennyiségi és minőségi változást, a nemzet-

közi törökellenes összefogásnak, a császári és pápai propagandának, és nem utolsó sor-

ban a Báthory család nemzetközi hírnevének, a Báthory Zsigmond alakjához kapcsolódó 

reprezentációs és propagandatevékenységnek köszönhetően.124 Jelentős szerepet játszott 

továbbá a humanista irodalmi nyilvánosság, bár a történeti művek, és az aktuálisabb tar-

talommal bíró levelek és beszédek csak a szűk politikai és értelmiségi elitet érték el.125 A 

peregrinus diákok, így Pápai Páriz Ferenc és Tótfalusi Kis Miklós nemcsak értesüléseket és 

könyveket hoztak haza nyugati útjukról, és hírforrásként játszottak fontos szerepet, ha-

nem leveleikkel, üdvözlő verseikkel és dedikációikkal maguk is közvetlenül kapcsolódtak a 

nyugati nyilvánossághoz.126 

A 17. század során egyre fajsúlyosabbá vált az erdélyi fejedelmek és a magyarországi 

arisztokrácia hazai és nyugati nyilvánosság előtti reprezentációja. A nemesi politika érv-

rendszere többé nem kizárólag a rendi mozgalmakról, országgyűlésekről szóló tudósítások 

örvén jelent meg a nyomtatott sajtóban. Magyar közegben elsőként Bocskai használta tu-

datosan a diplomáciai csatornákat,127 de igazi mérföldkövet Bethlen Gábor tevékenysége 

jelentett a nyugatra irányuló propagandában, bár számottevően nem tudta befolyásolni a 

nyugati közvéleményt: több nyelven kiadott röpiratok és röplapok mellett metszeteken 

megjelenített arcmásokat is terjesztett.128 

A főurak naprakész információkkal rendelkeztek az európai politika alakulásáról,129 és 

a 17. század közepére maguk is egyre tudatosabban éltek a közvélemény-formálás iro-

dalmi és képzőművészeti eszközeivel. Egy-egy konkrét állásfoglalást, programot megfo-
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 G. ETÉNYI 2003a. 78.; Vö.: a kéziratos Neue Zeitungokra általában: BARBARICS-HERMANIK 2010. 
123
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 G. ETÉNYI 2003a. 79-80.; Lásd még: ERDŐSI 1995.; KRUPPA 2011.; Összefoglalóan: KRUPPA 2015. 
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125 BAUER 1914. 205-26.; G. ETÉNYI 2003a. 80-81. 
126 G. ETÉNYI 2003a. 79. 
127 TESZELSZKY 2008.; TESZELSZKY–ZÁSZKALICZKY 2012.; Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy lengyel 
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ges szerepet. HORN 2008. 381.; Vö.: KRUPPA 2015. 235-238. 
128 G. ETÉNYI 2019. 295-315.; VARSÁNYI 2014. 81-84. 
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galmazó kiadvány mellett nagy jelentőséggel bírt például 1652-ben a Vezekénynél elesett 

Esterházyak temetése és a ceremóniáról készült metszetek sora, 1664-ben pedig a 

Mausoleum kiadása.130 A magyarországi és erdélyi politikai elit ekkorra egy tartalmilag és 

technikailag egyaránt magas szintű és összetett tájékoztatási rendszert épített ki, amely 

tudatosan kapcsolódott a nyugat-európai nyilvánossághoz. Az 1670-es évektől azonban a 

magyar főnemesség propagandáját már elnyomta a császári, és kisebb részt a török elleni 

felszabadító háborúkban részt vevő uralkodók és hadvezérek propagandatevékenysé-

ge.131 A nyugati közvélemény módszeres befolyásolására Thököly Imre tett ismét kísérle-

tet. „A Thököly államát alkotó felső-magyarországi protestáns köznemességnek és városi 

polgárságnak sikerült képviselnie saját politikai álláspontját a korabeli nemzetközi nyilvá-

nosság előtt”,132 de diplomáciai helyzete és az eszközök hiánya miatt nem ellensúlyozhat-

ta hatékonyan a vele szemben 1682 után egyre ellenségesebb bécsi propagandát.133 A 

markáns nyugati tájékoztatási és propagandatevékenységre csak Rákóczi lett ismét képes, 

aki igen tudatosan operált a manifesztumok, diplomáciai iratok és békeokmányok közzé-

tételével, valamint az első magyarországi újság, a Mercurius Hungaricus elindításával.134 

Erőfeszítéseit azonban hátráltatta, hogy kevésbé tudta a maga szolgálatába állítani az át-

alakuló hírpiacon kurrensebbé váló műfajokat (maga a Mercurius is meglepően alacsony 

példányszámban jelent meg), és hogy az országot a hatalmi viszonyok átrendeződése mi-

att egyébként is kisebb figyelemben részesítette a nemzetközi nyilvánosság.135 

 

Végezetül a konjunkturális és a strukturális nyilvánosság fogalmi megkülönböztetésére 

kell utalni. Ugyan Peter Burke eredetileg az átmeneti („temporary”) és az állandó („per-

manent”) nyilvánosság terminusait használta,136 ezek helyett azonban javaslatom szerint 

érdemes volna a társadalomtörténeti értelemben tágabb jelentést hordozó fogalompá-

rost alkalmazni. Míg előbbi egy-egy politikai vagy katonai eseménysor által felkeltett hír-

igényt és tájékoztatási szükségletet takar, addig az utóbbinak lényegi eleme az egyes mé-

diumok összekapcsolódása, egységes rendszerré szerveződése, valamint az értesülések 

iránti folytonos társadalmi igény. Bene Sándor hangsúlyozza, hogy a kora újkorban a ma-

gyarországi és erdélyi nyilvánosság kiterjedése és működésének rendszeressége nem érte 

el a nyugati szintet. „Hiányzik az a közönség- és hírfelesleg, amely Itáliában, Franciaor-

szágban, Angliában, Hollandiában és a Német Birodalom egyes államaiban üzleti szem-
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pontokat vont be a hírterjesztésbe, és főként – ezt nem lehet eléggé és elég gyakran alá-

húzni – állandóságot biztosított benne.”137 Ezt a megállapítást két kitétel is árnyalhatja. 

Az összkép részben a tetemes forráspusztulás miatt tűnhet ennyire sivárnak: az eleve 

nem hosszú távú használatra szánt irattípusok nagy részének megsemmisülése miatt a 

nyilvánosság teljes szegmensei maradhatnak homályban, így ha ezeket próbáljuk rekonst-

ruálni, elszórt utalásokra és közvetett adatokra vagyunk utalva. Ilyen munkát végzett el 

Kruppa Tamás, aki a tizenötéves háború korában keletkezett históriás énekek bonyolult 

szövegösszefüggéseit elemezve állapította meg, hogy „ezek a propagandisztikus szövegek 

egy mára még a meglévő és rendelkezésre álló forrásokból is teljesen kiveszett világ utolsó 

hírmondói, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a 16. század végén Erdélyben létezett 

egy gazdag, a krónikás és tudósító énekekhez kötődő, illetve a szóbeliséghez még erősen 

kapcsolódó prózában terjesztett erdélyi újságirodalom.”138 Hasonló jelenségre utalt ko-

rábban Balázs Mihály az antitrinitárius felekezeti propaganda kapcsán.139 

Még fontosabb vonatkozás, hogy a nyilvánosság szerkezete a két évszázad során je-

lentős változásokon ment át. Bár a fejlődés a társadalmi feltételek hiánya, vagy éppen ki-

mondott hatalmi represszió miatt időről időre megtorpant, a politikai hagyomány ennek 

ellenére egyre gazdagabbá és egységesebbé, a diskurzus egyre folyamatosabbá és széle-

sebb körűvé vált. 

A korszak jó részében még csak konjunkturális nyilvánosságról, azaz bizonyos helyze-

tekben meg-megélénkülő nyilvános diskurzusról beszélhetünk – még akkor is, ha összes-

ségében kumulatív fejlődést figyelhetünk meg: egy-egy felívelő, intenzívebb szakasz 

eredményei összeadódtak, és a korszak végére tényleges minőségi váltást alapoztak meg. 

A magyar nyelvű politikai irodalom a Jagelló-kor tömeges országgyűléseihez kapcsolódva 

bontakozott ki,140 majd a század közepének, második felének várháborúi és erdélyi ese-

ményei erősítették meg a legszélesebb rétegeket megszólító históriás énekek tájékoztatá-

si és véleményformálói szerepét.141 A tizenötéves háború idején új műfajok bukkantak fel: 

Rimay János költészetével kialakult a politikai líra, megerősödött a paszkvillus-irodalom, 

és Ferenczffy Lőrinc magyar királyokról készített metszetsorozatával megjelent a politikai 

grafika.142 Az elit a Bocskai-felkelés idején élt először a nyomtatott vitairodalom lehetősé-

geivel, bár az új médium még elenyésző arányban szerepelt a kéziratos propagandához 

képest.143 Zászkaliczky Márton mutatott rá, hogy a legfontosabb szövegek a koalícióra lé-

pő politikai csoportok közös teljesítményeként jöttek létre. A szerzők minden mű eseté-
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ben tudatosan törekedtek arra, hogy a megcélzott közönséghez, a kommunikációs térhez 

igazítsák a műfajt, a médiumot és az érvkészletet. Mindez már a modernitás felé mutató, 

fokozatosan egységesülő politikai nyilvánosság létére utal.144 

A nyilvánosság fejlődésének az 1620-as évek politikai diskurzusa fontos lökést adott. 

A magyarországi országgyűlés reformjával a korábbi tumultuózus jelenetek tényleges vi-

táknak adták át a helyüket, Esterházy Miklós körül pedig kialakult az első, többé-kevésbé 

állandó politikai tömörülés. Ugyanekkor bővült a politikai életben részt vevők köre, és ki-

tapintható a személyes eszmecseréken túlmutató, azoknál szélesebb körű kapcsolattar-

tásra alkalmas publicisztikai műfajok aktív, tudatos és differenciált használata.145 A jogi 

szövegekhez és politikai művekhez teológiai vitairatok, prédikációk és imádságok is csat-

lakoztak: a Bethlen Gábor első kitámadása és királlyá választása alkalmából elrendelt or-

szágos könyörgések és bűnbánatok a legszélesebb rétegeket vonták be az események ér-

telmezésébe,146 de jelentős visszhangot váltottak ki a fejedelemhez hű értelmiségiek által 

megfogalmazott, szintén teológiai érvanyagra épülő kiáltványok is.147 

A nyilvánosság fejlődésének első valódi fordulópontja a 17. század közepéhez, har-

madik negyedéhez köthető. A török háborúk megindították a közös gondolkodást az or-

szág felszabadításához és egyesítéséhez kapcsolódó valamennyi kérdésben, így az állandó 

hadsereg felállítása, a rendi alkotmány reformja, a vallásszabadság, Erdélyben pedig a 

Portához és Bécshez fűződő szövetségi és közjogi viszony ügyében.148 A vasvári békével 

záruló sikertelen háborút, majd a rendi szervezkedést az udvar részéről követő reakciók 

lényegében minden társadalmi réteg érdekeit sértették, így ezek nemcsak a szolidáris kö-

zösségként felfogott nemzet táguló fogalmában,149 hanem evvel párhuzamosan a közös 

problémákról folytatott diskurzusban, az érvényes nyilvánosság köreiben is helyet kaptak. 

Evvel egy időben robbanásszerűen gazdagodtak a politikai diskurzusra alkalmas mű-

fajok,150 a magyar és nemzetközi politikai és katonai események folyamatos hírigényt ge-

neráltak, és a magyarországi rendek az 1650-es években saját tájékoztatási rendszer ki-

építését is megkezdték. Közös fogalom- és motívumkincsből táplálkozó, műfajilag színes 

politikai publicisztika alakult ki, egymásra reflektáló, egymás gondolati elemeit felhasználó 

szövegek születtek a hazai és külföldi közvélemény tájékoztatására és befolyásolására.151 

Ez a többé-kevésbé egységes kommunikációs tér ugyanakkor a résztvevők társadalmi 
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helyzete, megszólalási lehetőségei és a domináns szövegalkotási technikák eltérései men-

tén rétegződött is. 

A politikai elit tagjai sokféle csatornán szólíthattak meg több társadalmi csoportot. 

Zrínyi Miklós ugyan a nemesség és az arisztokrácia valamennyi rétegét és csoportját igye-

kezett meggyőzni, de ebben nem annyira a mediális sokszínűségre, mint a röpiratai érv-

készletének változatosságára épített.152 A legösszetettebb reprezentációs és propaganda-

tevékenység talán Nádasdy Ferenc országbíró nevéhez fűződik, aki Révay Péter műveinek 

kiadásával, majd a győri ferences templomba szánt oltárképpel, a Mausoleum megjelen-

tetésével, és az ország négy rendjéhez címzett Oratio közreadásával közölte politikai 

programját, elérve és mozgósítva az országos közvélemény több rétegét.153 Evvel szem-

ben a köznemesi publicisztika célközönségét sok esetben csak egy-egy régió nemessége 

alkotta. A szerzők nem feltétlenül hoztak létre eredeti alkotásokat, inkább már meglévő 

szövegeket kompiláltak, aktualizáltak és szükség esetén hangoltak át, tudatosan élve a 

műfaj adta lehetőségekkel.154 További regiszterként időről időre a városi polgárság értel-

miségi és politikai elitje is csatlakozott a nyilvános okoskodáshoz: ennek példái az eperjesi 

bíró, Johann Weber rendkívül reprezentatív kiadásban megjelent államelméleti művei.155 

A nyilvánosság terét tovább tágították a legszélesebb rétegeket érintő felekezeti küzdel-

mek. Nádasdy országbíró Erdélyre vonatkozó terveivel, a felső-magyarországi városok 

rekatolizációjával szemben bontakozott ki a kassai, és a csaknem egy évtizeden át zajló 

felső-magyarországi hitvita, amelyek tucatnyi egymásra épülő szöveget hoztak létre, és 

amelyek állandó és széles polgári olvasóközönség folyamatos figyelmére tartottak szá-

mot.156 A gyászévtizedben a rendi publicisztikát vármegyei szintre és a kéziratosságba szo-

rította az udvar abszolutista kísérlete, a felekezeti diskurzus azonban továbbra sem nélkü-

lözte a nyomtatást: a protestáns egyházakat törvényen kívülinek minősítő Bársony György 

írása generált vitát,157 majd a gályarabságra ítélt prédikátorok ügye keltett jelentős vissz-

hangot.158 

Erdélyben a század közepén a fejedelemválság váltott ki élénk nyilvános vitát, 

amelynek során politikai nyelvek kristályosodtak ki, és amely már stabil műfaji struktúrára 

támaszkodott. A világi publicisztika műfajai mellett nagy szerepet játszottak az olykor kéz-

iratban továbbított, néha nyomtatásban is közreadott misszilisek, nyilatkozatok és tudósí-

tó levelek, prédikációk és imádságok, valamint történetírói munkák is.159 A széles körű 
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diskurzusba a falusi papság soraiból kikerülő parasztpróféták is bekapcsolódtak, akik a pa-

rasztság körében élő hiedelmeket, folklorizált politikai gondolatokat mozgósítva fogal-

mazták meg jövendöléseiket.160 A vita elkeseredettségére jellemző, hogy Váradon még a 

gyerekjátékokban is megjelent a fejedelmek harca: „a várasbéli gyermekek között való 

gyakor csatázások, kik egyfelől Rákóczi fejedelem, s másfelől Barcsai nevek alatt való fe-

jedelmeket emelvén, magok között nagy rút veszekedéseket tesznek vala, hol egyik, s hol 

másik fél megfutamtatván, egymást űzik, verik, kergetik, sebbe keverik vala.”161 

A Rákóczi-szabadságharc idején az eddig önállóan fejlődő politikai műfajok és médi-

umok egységes rendszerbe szerveződtek.162 Rákóczi a nemzetközi propaganda terén 

nemcsak a hagyományos diplomáciai csatornákat használta, ünnepélyes hangú kiáltvá-

nyokkal tájékoztatva az európai udvarokat, hanem 1705 nyarától kis példányszámú, latin 

nyelvű hírlapot is kiadott.163 Emellett a szabadságharc programját megjelenítő emlékér-

meket bocsátott ki, és számolt a sokszorosított grafika lehetőségeivel.164 Sárospatakon 

reprezentatív uralkodói rezidencia, az állami eseményeknek keretet adó tér kialakítását 

kezdte meg, hazai hagyományokra épülő, de új jelentést is hordozó ünnepi aktusokat ter-

vezett meg.165 A fejedelmi propaganda lényegében valamennyi társadalmi csoportban 

visszhangra talált: a szabadságharc idején megélénkült és megújult a politikai publiciszti-

ka, a főúri és nemesi levélirodalom, új tartalommal telítődött a drámaírás és a vitézi költé-

szet.166 Ez a reprezentációs és tájékoztatási rendszer még akkor is tényleges strukturális 

nyilvánosságot alapozott meg, ha volumenét és az elért publikum nagyságát illetően nem 

volt összemérhető a nyugati társadalmakéval, és ha a nemzetközi nyilvánosság előtti je-

lenlétet nem feltétlenül sikerült politikai tőkévé alakítani. Jól látható ugyan az ágazatok 

összekapcsolására irányuló törekvés, az azonban még feltáratlan, hogy a rendszer elemei 

mennyiben erősítették egymás hatását, és hogy hosszú távon milyen hatást gyakoroltak 

az egyes társadalmi rétegek hírigényére, tájékozódási gyakorlatára. 
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Könyvtermelés és könyvforgalom 
 

Marshall McLuhan 1962-ben – Habermas művével egy időben – megjelent szuggesztív, 

ám gyakran és hevesen bírált koncepciója szerint az írás mechanizálása hozta létre „az el-

ső változatlan formában sokszorosítható árucikket, az első futószalagot és az első tömeg-

termelést”,167 ami átalakította a civilizáció teljes szerkezetét, a tudás szóbeli és kézírásos 

szervezésével szemben létrehozta a Gutenberg-galaxist. Utat nyitott többek között a na-

cionalizmus kialakulásának, az egyéniség kultuszának, és a politikai élet teljes átformáló-

dásának.168 McLuhan ugyan nem szól a nyomtatásnak a nyilvánosság kialakulásában, ki-

terjedésében betöltött szerepéről, az értesülések és vélemények sztenderdizált sokszoro-

sítása és széles körű hozzáférhetősége, az abszolutista állammal szembeni kritikai attitűd 

erősödése azonban ezt a tendenciát látszik erősíteni. 

McLuhan koncepciójával több ponton érintkezik, ám sokkal jobban adatolt és követ-

kezetesebben kifejtett rendszert alkot Michael Giesecke modellje. Eszerint a nyomtatás-

ban nem szabad pusztán egy technikai újítást, vagy egy azon alapuló, piaci módon műkö-

dő terjesztői hálózat létrejöttét látni – sokkal alapvetőbb, ami meghúzódott a forradalmi 

újítás mögött. Az érzékelés reneszánszban megszületett, perspektivikus modellje alapozta 

meg a tudományos tudás átstrukturálódását: a tudás fókuszpontjába egyetlen, ellenőriz-

hető és másokkal is megosztható igazság került. A nyomtatás lehetővé tette az információ 

rögzítésének és továbbításának sztenderdizálását, így a társadalom egyre szélesedő körei 

juthattak hozzá párhuzamos csatornákon ugyanazokhoz a tudástartalmakhoz.169 

Ami a társadalomtörténet szempontjából is releváns mozzanatokat illeti, a könyv-

nyomtatás lényegi szerepet játszott a társadalmi nyilvánosság kialakulásában és modern 

értelemben vett nyilvánossággá fejlődésében. Frédéric Barbier mindenekelőtt arra utal, 

hogy ugrásszerűen nőtt a könyvtermelés volumene, ezáltal a nyilvános eszmecserébe po-

tenciálisan bevont közönség nagysága. Európában 1501 előtt 27-29 ezer mű jelent meg 

nyomtatásban, a nyomtatványok összes darabszáma 15 millióra becsülhető; a kéziratok 

korához képest ez 60-szoros növekedést jelent. A 16. században a növekedés üteme to-

vább gyorsult: 300-400 ezer kiadvány jelent meg, mintegy 400 milliós összpéldányszám-

ban – Barbier ezt nevezi az első tömegmediatizációnak.170 

A számszerű növekedéssel együtt modellváltás is beköszöntött. Natalie Zemon Davis 

szerint Nyugat-Európában a nyomtatás elterjedésével új kulturális modell jött létre, mely-

nek három fő ismérve a kétirányúság, a heterogenitás és a sokközpontúság. Mindeneke-

lőtt megváltozott az olvasó szerepe: a szövegek passzív befogadójából aktív használóvá 
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vált, aki saját értékrendje és a közeg normái szerint értelmezte az olvasottakat, olykor vá-

laszolt is a szerzőnek, bírálva és kiegészítve a művét. Evvel párhuzamosan megszűnt a tu-

dás monopóliuma, a cenzúra hatékonysága és tartóssága többé nem érte el a középkori 

lehetőségeket, a gondolatok így minden eddiginél gyorsabban közkinccsé válhattak. Végül 

a könyvkiadást nem tudta néhány nagy kiadó és kereskedő cég monopolizálni, abban 

részt kaptak kisebb vállalkozások is, ennek köszönhetően egy-egy mű könnyebben utat 

talált a megjelenéshez.171 A hálózat csomópontjait a szerzők, nyomdászok, valamint csen-

destársként mögöttük álló, nagy tőkeerővel és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező 

könyvkereskedők foglalták el, akiket a nemzetközi könyvvásárok, az antikvár könyvforga-

lom és a házaló kereskedelem kötött össze egymással és az olvasókkal.172 

A tömegmediatizáció forradalmi jelentősége akkor sem hanyagolható el, ha a nyom-

tatás önmagában nem is alakított ki új nyilvánosság-modellt, azaz nem hozott létre új 

struktúrákat, csak láthatóvá tette a középkor óta működő kommunikációs hálózatokat.173 

Ugyanígy az sem csökkenti a jelentőségét, hogy a nyomtatás csak három és fél évszázad 

alatt alakította át a társadalom jelentős részének életét, a népi kultúra rétegeit: a témák 

és motívumok hosszú ideig alig változtak, az attitűdök viszont lassan elmozdultak a szeku-

larizálódás és a politizálódás felé.174 

 

1. A könyvtermelés jellemzői Magyarországon és Erdélyben 

A könyvnyomtatás és könyvforgalom hálózatainak kialakulása Magyarországon és Erdély-

ben a kiszámítható viszonyok hiányában más modellt követett, mint Nyugat-Európában, 

ezt azonban csak részben magyarázzák a politikai közeg és a jogalkotás sajátosságai. A 

könyvtermelés szűkítését ugyan szolgálhatta volna a könyvnyomtatás szabályozása, a 

nyomdák működésének engedélyhez kötése, ám a 16. század során csak eseti intézkedé-

sek történtek egy-egy nyomdász ügyében, amelyeket több esetben is megkerültek, fi-

gyelmen kívül hagytak az érintettek.175 A 17. század során egyetlen új nyomda sem műkö-

dési engedély alapján állt fel, és Erdélyben sem maradt nyoma annak, hogy a fejedelmek 

engedélyhez kötötték volna a nyomdák alapítását. Tényleges országos rendezésre csak 

1726-ban került sor, amikor a Helytartótanács szigorúan engedélyhez kötötte a nyomdák 

működését.176 

Szintén korlátozhatta volna a nyomtatást a hatékony központi cenzúra, ám ez a kor-

szak nagy részében nem valósult meg. A Magyar Királyságban nem járt sikerrel sem I. Fer-

dinánd, sem Miksa erre tett kísérlete, Erdélyben pedig Báthory István cenzúrarendelete a 
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felekezetek egymás elleni kijátszásának eszközeként született meg.177 Mivel a nyomdák 

jelentős része protestáns városi fennhatóság alatt működött, vagy protestáns prédikáto-

rok tulajdonában volt, a cenzúra hatékonyságát ez eleve kérdésessé tette. Ráadásul a 

nyomdatermékek engedélyezése rendkívül széttagolt rendszerben zajlott, az uralkodó, a 

város és a területileg illetékes püspök vagy rendfőnök is illetékesnek tekintette magát, így 

az ellenőrzést könnyű volt elkerülni: a legtöbb könyv engedély nélkül jelent meg.178 Az ál-

lami cenzúra megszervezésére csak a Wesselényi-összeesküvés után került sor: Sze-

lepcsényi György 1673-ban utasította a vármegyéket, figyelmeztessenek minden nyom-

dászt és könyvkereskedőt, hogy csak előzetes jóváhagyás után adhatnak közre bármilyen 

művet. Az adott légkörben ugyan nem valószínű, hogy a protestáns nyomdászok be akar-

ták volna mutatni az általuk kinyomtatott műveket,179 a közeg mégis befolyásolta a mun-

kájukat: a gyászévtized könyvtermése drasztikus, 22%-os csökkenést mutat az előző évti-

zedhez képest, miközben a kiadványok összességén belül a katolikus nyomtatványok ará-

nya nőtt.180 

A politikai helyzetnél sokkal nagyobb szerepet játszottak a kedvezőtlen gazdasági fel-

tételek. Lassabban ment végbe a technikai újítások adaptálása és elterjedése,181 drágák és 

nehezen beszerezhetőek voltak a nyersanyagok, az ón, az ólom és a papír,182 ahogy jó 

szakembert vagy segédet is alig lehetett kapni.183 A műszaki ismeretek átadása nagy ne-

hézségekbe ütközött: a megfelelő gyakorlat megszerzése Tótfalusi Kis Miklós tapasztalatai 

szerint legalább 9-10 évet igényelt, ám ez idő alatt a legények megélhetése, előmenetele 

egyáltalán nem volt biztosítva. Ilyen körülmények között alig lehetett szó a személyi állo-

mány megfelelő utánpótlásáról, a betűmetsző, betűöntő, szedő és nyomtató szakmák 

specializációjáról.184 
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A technikai feltételek adottságai mellett a kiadás és a terjesztés hálózatai nálunk sok-

kal kevésbé differenciálódtak, azaz egy-egy kommunikátor több hálózatban is részt vett. A 

hálózatok sokkal lazábban kapcsolódtak egymáshoz és kevéssé váltak formális szervezet-

té; nem alakultak ki szakmai szervezetek és országos könyvvásárok, viszont jellemzőek 

maradtak az egyszemélyes és informális „intézmények”.185 Ennek egyik legeklatánsabb 

példája az első magyarországi nyomda, amely szorosan kapcsolódott Nádasdy Tamás rep-

rezentációs igényéhez; a vidéki közegben nem alakulhatott ki egy értelmiségi központ, a 

mecénási tevékenység így nem válhatott folytonossá.186 

A magyarországi és erdélyi könyvnyomtatás és –terjesztés hálózatának laza szövését, 

egyenetlenségeit tehát főként annak társadalmi beágyazottsága magyarázza. Legfőbb jel-

legzetesség alighanem a piac korlátozott szerepe: a nyomdászok közül nagyon kevesen 

tudtak megélni mecénások nélkül, kizárólag a profitból.187 Sokkal gyakoribb volt a házi, 

vagy az alkalmi patronátus: az egyházi, és még nagyobb arányban világi mecénások velük 

szoros kapcsolatban álló szerzők munkáinak, vagy megrendelésre készült művek kiadását 

finanszírozták.188 A szerzők olykor saját költségükön adták ki műveiket, vagy vallási áhítat-

ból, vagy a dedikációval megszólított patrónus utólagos támogatásának reményében. A 

tényleges piaci forma nagyon kis arányban fordult elő, jobbára énekeskönyvek és kalen-

dáriumok esetében: a nyomdász saját költségén jelentetett meg egy művet, majd a pél-

dányok eladásából fedezte saját költségeit és a szerző honoráriumát.189 A piaci könyvkia-

dás egyik sikeres példája Madarász Márton eperjesi lelkész 1635-ben megjelent 

postillafordítása, amely olyannyira eladhatónak bizonyult, hogy a második kötet nyomá-

sát három évvel később már a Brewer-nyomda vállalta.190 A Rákócziak tervezett bibliakia-

dása azonban – bár nem hiányzott sem a szellemi kapacitás, sem az erdélyi arisztokraták 

áldozatkészsége – a nyersanyaghiány és a szűk felvevőpiac miatt nem valósulhatott meg: 

a papírmalmok hiánya papírbehozatalt tett volna szükségessé, a Jansonius-féle 1645-ös 

kiadás pedig már telítette a piac egy részét.191 

A piaci modell már csak azért sem működött, mert a könyvek bekerülési költsége és a 

felvevőpiac nem állt arányban egymással. Tótfalusi Kis Miklós külföldi tapasztalatai alap-

ján írta, hogy „akármit bízvást sokat nyomtatnak ott [Belgiumban], mégis mind elkél a fel-

jebb való módon, de itt, amit nyomtatunk: száz vagy háromszáz, vagy legfeljebb ötszáz – 
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és mivel sok a munka rajta, ha drágán nem adja, ki nem jő a költség belőle. Ha pedig egy 

bajjal sokat nyomtat, úgy ismét el nem kél.”192 Ahhoz, hogy egy nyomdász legalább rész-

ben a piacról tudjon megélni, csekély, de biztos hasznot ígérő szórakoztató irodalmat és 

kalendáriumokat kellett nyomtatnia: „Kevés a typographia? Lám, amelyek vagynak is, 

csak a sok rossz históriák, fabulák és t. kelnek belőlük” – panaszkodott Mikolai Hegedűs 

János.193 A nagyobb munkák kiadásának költségeit a nyomdász nem tudta megelőlegezni, 

és a megtérülés is bizonytalan volt; a legtöbb esetben nélkülözhetetlennek bizonyult egy 

patrónus támogatása. A nyomtatásra Tótfalusi Kis Miklós sem elsősorban üzletként, ha-

nem misszióként tekintett: a könyvek által „az eklézsiák és scholák, a politia is segíttesse-

nek, hogy anélkül irtóztató barbariesbe ne merüljön a nemzetség.”194 

 

2. A könyvforgalom tényezői 

A Bibliotheca Corviniana könyvbeszerzői hálózatának felbomlása után a 15-16. század for-

dulóján alakult ki a magyarországi könyvforgalom szervezete. Súlypontjában Buda mellett 

(ahol rövid életű nyomdák működtek) a felvidéki és az erdélyi szász városok álltak, ame-

lyek szoros üzleti és szellemi kapcsolatot ápoltak több európai kiadóval, nyomdával, tu-

dóssal.195 A városok gazdasági ereje, felvevőpiaca révén viszonylag önálló könyvkereske-

delem alakult ki, bár a könyvkereskedői szakma még korántsem önállósodott: a könyvek 

terjesztésében szerepet vállaltak maguk a szerzők, nyomdászok, könyvkötők, ugyanakkor 

a könyvkereskedők sok esetben fűszerekkel, szövetekkel is foglalkoztak. A könyvek a 

nyomdászok vagy megbízottaik, esetleg vándor könyvkereskedők vásári jelenléte, illetve 

lelkészekből és tanítókból álló bizományosi lánc révén jutottak el a vevőkig.196 A nyomtat-

ványok nagy részét nem országos, hanem regionális terjesztésre szánták;197 Ozorai Imre 

1546-ban megjelent műve például jól érezhetően a Körösök vidékén élőket szólította 

meg.198 

A 17. század során a könyvforgalmat továbbra is nagyrészt a könyvkötők, nyomdá-

szok és ezek bizományosai bonyolították. Egyes nyomdák mások kiadványait is közvetítet-

ték, de ennek ellenkezője is előfordult: Debrecen tanácsa rendelet kiadásával gondosko-

dott arról, hogy országos vásárokon ne lehessen riválisa az ottani nyomdának. A differen-

ciáltabb formák kialakulását a céhes rendszer, a nyomdáknak adott privilégiumok és mű-

ködési engedélyek korlátozásai, és főként a viszonylag szűk felvevőpiac gátolta.199 
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Erdély a 16. század közepétől fokozatosan elszigetelődött a magyarországi könyvpi-

actól, 1541 után a korábbiaknál lazábbá váltak a két országrész közti kapcsolatok. Erdély-

ből a zavaros viszonyok, a rossz közbiztonság miatt elmaradtak a nyugati könyvkereske-

dők budai megbízottjai, majd ezek bizományosai is.200 A könyvforgalmat ugyanakkor a ti-

lalmak és privilégiumok rendszere is korlátozta. 1563-ban János Zsigmond megtiltotta kül-

földi könyvkereskedők működését Erdélyben, ugyanekkor privilégiumot adott Ambrosius 

Falknak, a kolozsvári Johann Schessburgernek és a brassói Calix Honterusnak a könyvke-

reskedelemre. Báthory István 1574-ben kiadott rendelete a külföldről behozott könyvek 

forgalmazását előzetes vizsgálathoz kötötte.201 Paradox módon, bár Erdélyben nagyobb 

volt a könyvtermelés volumene, a könyvforgalom élénksége mégsem érte el a felvidé-

kit.202 

A hazai könyvnyomtatás nehézségei, viszonylagos drágasága miatt a magyarországi 

és erdélyi könyvpiac a nyugati könyvforgalomra volt utalva. A magyar könyvkultúra befo-

gadó jellegét mutatja, hogy míg a két országrész könyvjegyzékeiben, katalógusaiban a 16-

17. század folyamán 80 ezer cím szerepel, ezeknek csak töredéke, mintegy 5000 cím ke-

rült ki hazai nyomdákból.203 

A 17. század elejétől a 18. század közepéig külföldi könyvek csak nagyon kevés csa-

tornán keresztül, peregrináló diákok, iskolák, az egyházi és politikai elit tagjai, és a fejede-

lem külkapcsolatai révén juthattak el Erdélybe.204 A külföldről behozni kívánt könyveket a 

határon revíziónak kellett alávetni, az utazók, diákok pedig olykor csak évek múltán, erő-

sen megritkítva kapták vissza az ellenőrzésre benyújtott könyvanyagot. Ugyan a harmin-

cadhivatalokat elkerülhették, a csempészés nem számított ritkaságnak,205 viszont a legáli-

san behozott könyvek esetében is számolni kellett a helyi hatóságok túlkapásaival, rossz-

hiszeműségével is, ahogyan az Komáromi Csipkés György és Tótfalusi Kis Miklós bibliái 

esetében történt.206 A beszerzési nehézségek miatt az iskolai könyvtárak szinte kizárólag 

lelkészek és tanárok hagyatékaival, az arisztokrata gyűjtemények főként pedig külföldi há-

zasságkötések útján gyarapodtak.207 Felértékelődtek továbbá az antikvár könyvek, a 18. 

századi Erdélyben már teljes könyvhagyatékok aukciójára is sor került.208 A nehezen meg-

szerezhető nyomtatott könyvek helyét hosszú időre kéziratos másolatok vették át; ezek 
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anyagi és eszmei értékét, a tudományos életben játszott szerepét Pray György másolat-

gyűjteménye is mutatja.209 

A behozatal nehézségei miatt a magyarországi és erdélyi könyvtárak állománya a 16-

17. század fordulójától egyre inkább veszített frissességéből, lemaradásuk a nyugati 

könyvtárakhoz képest egyre nőtt. Ezt nemcsak a háborús pusztulások magyarázzák, ha-

nem a könyvkereskedelem hiányzó intézményrendszere is elégtelen volt a hazai piac ellá-

tására; sokszor csak a régebbi, raktáron maradt, olcsóbb kiadványok megszerezésére nyílt 

lehetőség. Hátráltatta a könyvtárak korszerűsödését az is, hogy Magyarországon uralkodó 

maradt a latin, míg Nyugat-Európában a kortárs művek egyre inkább nemzeti nyelveken 

íródtak.210 Nem véletlen, hogy a 16-17. század fordulójával a tudós könyvgyűjtemények 

kora lezárult.211 

A könyvforgalom korlátozott jellegét valamelyest ellensúlyozták a közösségi haszná-

latú könyvtárak, amelyekre nagy szerep hárult. A humanista ideálnak megfelelően az 

arisztokrata gyűjtők részlegesen megnyitották, szervitoraik, az udvarukban működő tudó-

sok, lelkészek és diákok számára is hozzáférhetővé tették könyvtárukat.212 Méretüket és 

összetételüket tekintve ezek a könyvtárak sokban eltértek egymástól: Zrínyi Miklós 1662-

ben felvett könyvjegyzéke szerint 424 kötetes állománnyal, Bethlen Elek erdélyi fejedelmi 

tanácsos 1683-ban 165 darabos gyűjteménnyel rendelkezett, Serédi Benedek somlyói fő-

kapitány néhány évvel korábban 60 kötetet tartott „két fejér parasztládában”.213 Ugyan-

csak egy tágabb közösséget szolgáltak a városi könyvtárak: a reformáció győzelmével – 

Luther 1524-ben kelt felhívásával összhangban – a városi tanácsok Magyarországon is 

„nyilvános” könyvtárakat (publica libraria, publica bibliotheca) alakítottak, gyakran a kö-

zépkori szerzetesrendi gyűjtemények átvételével, átalakításával, alkalmassá téve azokat 

az iskolai használatra is.214 A városi és iskolai könyvállományok nagyságára jellemző, hogy 

Brassó városa 1575-ben 600 kötetes gyűjteménnyel rendelkezett; a pataki református kol-

légiumban 1654-ben 821 kötetet írtak össze, míg a debreceni kollégium könyvtárában a 

császári katonák 1705-ös dúlása után is 1689 kötet maradt meg.215 A magán- és intézmé-

nyi könyvtárak mellett egy-egy informális közösség, baráti társaság, diáktársak közös 
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használatú, közösen birtokolt könyveit jelölték az „…et amicorum” possessor-bejegyzé-

sek.216 

Szintén ellensúlyozta némiképp a könyvekben való szegénységet a könyvhasználat és 

az olvasás sajátos gyakorlata is. A mutatók és marginálisok rendszere segítette az olvasási 

technikák kombinálását, váltogatását, márpedig egy szöveget sokféleképpen olvasva bi-

zonyos szempontból megsokszorozhatóvá vált maga a szöveg.217 Az egyes művek fennma-

radt példányainak állapota arra utal, hogy a tulajdonosaik többször olvasták és jegyzetek-

kel látták el a szöveget.218 

 

3. Az olvasóközönség kiterjedése és rétegződése 

A könyvforgalomról és az olvasóközönség kiterjedéséről az egyes kiadott művek példány-

száma nyújtja a legközvetlenebb adatokat. Jóllehet Nyugat-Európában előfordultak több 

ezer, sőt több tízezer példányban kiadott művek, a legtöbb kiadvány 1000-1500 példány-

ban jelent meg, és a 18. század folyamán is általános maradt a 2000 alatti példányszám.219 

A szűkebb – nyelvileg behatárolt és felekezetileg is megosztott – felvevőpiac magyarázza, 

hogy magyarországi és erdélyi nyomdák átlagosan 200-500 példányt készítettek egy-egy 

kiadványból. A Vizsolyi Biblia kb. 700-800, a Hanaui Biblia 1500 példányban készült, és ez 

utóbbi négy év alatt el is fogyott. A Váradi Biblia összesen 1500 példányban készült, ami-

ből még évek múltán is 566 darab állt raktáron bekötetlenül és eladatlanul. Tótfalusi Kis 

Miklós 1685-ben Amszterdamban 3500 példányban nyomtatta ki a teljes Bibliát, a követ-

kező évben pedig 4200 példányt készített az Újszövetségből és a zsoltárokból; a vállalko-

zás ráfizetéssel végződött, a könyvek nem fogytak el. Az énekeskönyvek közül az Öreg 

Graduál mindössze 200 példányban készült, ezek mindegyikét I. Rákóczi György saját kezű 

ajánlásával küldte meg a nagyobb református egyházközségeknek. A teológiai és egyházi 

munkák közül Medgyesi Pál Rövid tanítás a presbitériumokról című műve a műfajhoz ké-

pest szokatlanul magas példányszámban, 1000 példányban hagyta el a nyomdát. A leg-

magasabb példányszámot a kalendáriumok érték el: az alacsony, de biztos haszon remé-

nyében a nyomdászok évente több ezer példányt készítettek belőlük.220 

A könyvkereskedők ebből a könyvtermésből állíthatták össze kínálatukat. Gallen Já-

nos kassai kereskedő 1584-ben felvett hagyatéki leltára szerint több mint 600 féle művet 

tartott raktáron, a német nyelvű protestáns (evangélikus és református) könyvek mellett 

tankönyveket, kátékat és széphistóriákat. Szenczi Molnár Albert latin nyelvtanából 225 

db-ot, a Donatus-féle grammatikából 4 db-ot tartott, Luther latin nyelvű Kis kátéja pedig 
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50 példányban szerepel a listán. Rendelkezett emellett Heltai Chronicájával és Száz fabu-

lájával, jóskönyvekkel és 36 db álmoskönyvvel is. Georg Steinhübel lőcsei könyvkereskedő 

1699-ben készült hagyatéki leltára szerint 179 mű összesen 2259 példánya volt raktáron, 

csaknem 570 ft értékben. Mivel egy-egy olvasó egyszerre általában csak egy-két könyvet 

vásárolt meg, a raktérkészletekből következtethetően egy kereskedő legfeljebb néhány 

száz embert érhetett el.221 

 

A nyomtatott nyilvánosság kiterjedését lényegében akkor sem becsülhetjük nagyobbra, 

ha a kínálati oldal mellett a keresletet, vagyis a fizetőképes és az olvasni tudó vásárlók va-

lószínűsíthető körét vizsgáljuk. 

A 16. század folyamán a könyvek árai még túl magasak voltak ahhoz, hogy tömegessé 

váljon a felvevőpiac: egy füzetes formában megjelent históriás ének ára egy napszámos 

egy-másfél napi bére volt. Torkos János Absolonról írt históriája például 4-8 dénárért, Val-

kai András Az magyar királyoknak eredetekről című műve pedig 20 dénárért kelhetett el. 

Melius Juhász Péter Hebráriumáért 80 dénárt, Kulcsár György postilláinak kötött változa-

táért pedig 1 ft-ot is elkérhetett a kereskedő.222 A könyvek ára a 17. században némileg 

mérséklődött: egy-egy verses bibliai vagy szerelmi história, regényes történet 3-5 dénár-

ba, egy kisebb méretű kalendárium 6-10 dénárba került, a népszerű vallásos művek, ima- 

és énekeskönyvek ára viszont elérte, sőt meg is haladhatta az 1-2 ft-ot.223 A könyvkiadás 

második forradalmával, a kicsi, könnyen kezelhető és olcsó könyvek megjelenésével 

ugyan a könyv luxuscikkből köznapi használati tárggyá vált,224 de nem tömegcikké.225 Tót-

falusi Kis Miklós megfogalmazása szerint „talám nem is lészen rosszabb ideje a tipográfiá-

nak, mint e nyomorult időben, melyben a szegény ember csak a portionak tehesse szerét, 

és egyébnek, ami nélkül nem lehet, felejti a könyvet, mely nélkül – gondolja – ellehet. Né-

ha a szegény ember eljő sokadalmi alkalmatossággal és nézegetvén könyveket ezt mond-

ja: Majd a vásárba megyek, és ha pénzem marad, visszajövök, s megveszem ez, vagy 

amazt. Annak utána osztán soha nem látjuk.”226 Az egyházi értelmiség sem volt könnyebb 

helyzetben: Szenczi Molnár Albert és Tótfalusi Kis Miklós egybehangzó megfigyelése sze-

rint magyar prédikációs könyvek „ritkán nyomtattatnak ki, és igen drágán adatnak”,227 és 
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magyar nyelvű Bibliával még a prédikátoroknak sem mindig rendelkeznek, az a városok-

ban is „legfeljebb egy-egy házban akad”.228 

Ezen a helyzeten próbált változtatni Tótfalusi Kis Miklós, mikor a kiadványait leszorí-

tott árakon, jelentős kedvezménnyel árulta: „Psalteriumot (…) az ecclesiasticusoknak 

akarva is olcsóbban akarván adni, mint másoknak, kit hatvan, kit hatvanhat pénzen vesz-

tegettem el. (…) A Bibliát limitáltam és adtam mintegy öt forinton, holott azelőtt tíz vagy 

tizenkét forinton vagy feljebb is eladták.”229 Ez a törekvés elszigetelt maradt, bár időnként 

az is előfordult, hogy a szerzők vagy mecénások ingyen adtak könyveket az olvasóknak. 

Bornemisza Péter 1578 januárjában a pozsonyi országgyűlésre érkezők között osztotta 

szét a Telegdi Miklós prédikációskötetét támadó, Fejtegetés című munkáját,230 Nagybá-

nyán pedig Nánási Istvánnak a városi tanács költségén megjelent művét osztották szét a 

gyülekezet tagjai között, elősegítendő a kegyesség gyakorlását.231 1562-ben Oláh Miklós 

rendelkezett úgy, hogy nagyszombati házában hagyott könyvei egy részét osszák szét a 

szegény diákok között.232 

 

Ami az olvasóközönség kiterjedésének másik feltételét, az alfabetizáció előrehaladását il-

leti, a korábbi kutatások igencsak borúlátó eredményekkel szolgáltak, és ezt a benyomást 

látszanak megerősíteni az olvasás alacsony presztízsével kapcsolatos elszórt megjegyzések 

is.233 Az írni-olvasni tudók számát az 1520-as évek Magyarországán 90-100 ezer főre be-

csülték, ami az össznépesség mintegy 2,5%-át tette ki.234 A 16-17. század folyamán ugyan 

fokozatosan terjedt az írni és olvasni tudók köre, azonban még a kisnemesség körében is 

általánosnak számított az írástudatlanság: bár megerősödött az írás presztízse, a saját ke-

zű hitelesítés igénye, és a vármegyei tisztségek betöltéséhez is nélkülözhetetlenné vált az 

írástudás, de még a 18. századi nyugat-dunántúli kisnemeseknek is csak a negyede-
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harmada, a felső-magyarországiak nem egészen fele tudott írni és olvasni.235 A városi és 

mezővárosi polgárok, a birtoktalan kisnemesek alfabetizációjának fő motívuma, hogy 

számukra a latin iskolák a felemelkedés lehetőségét nyújtották: az írástudásnak kereske-

dőként és kézművesként is hasznát vették, sokan azonban esküdtekké vagy bírákká léptek 

elő, az uradalmi igazgatásban vagy a kamarai szervezetben helyezkedtek el.236 A paraszt-

ság körében jóval lassabban terjedt az írástudás és az írás presztízse a szóbeli hitelesítés 

és az emlékezet rovására: saját nevüket aláíró parasztok csak a 18. században bukkantak 

fel, az írni-olvasni tudó falusiak aránya 1-3%-ra tehető.237 

Az újabb kutatások nyomán, a forrásbázis bővülésével és az írásantropológia mód-

szertanának adaptálásával, egy tágabb és rugalmasabb műveltségfogalom238 hátterén lát-

hatóvá vált, hogy az alfabetizáció folyamatában a korábban feltételezettnél szélesebb tár-

sadalmi csoportok vettek részt. 

Felülvizsgálatra szorul mindenekelőtt az iskoláztatás alsó szintjeiről alkotott kép. Er-

délyi Gabriella az Apostoli Penitenciáriához érkezett kérelmeket vizsgálva úgy találta, 

hogy a középkor végén a falusi kisiskolák, kolostori iskolák, városi és káptalani iskolák ta-

golt rendszere állt fenn.239 Míg Békefi Remig 50 falusi iskola létét adatolta, ez a római ada-

tok alapján legalább további 25-30 falusi és kisebb mezővárosi iskolával egészíthető ki, és 

a rendi iskolák sora is bővíthető.240 Ezeket az eredményeket Csepregi Zoltán az 1540 és 

1610 között készült wittenbergi ordinációs anyakönyvek vizsgálatával erősítette meg és 

vezette tovább. Következtetése szerint a – meglepően egyenletes színvonalú – városi 

gimnáziumokat és mezővárosi iskolákat falusi kisiskolák sűrű szövedéke vette körül.241 

Péter Katalin az erdélyi iskoláztatás vizsgálata során mutatott rá, hogy a 17. századi 

Erdélyben a műveltség demokratizálódását figyelhetjük meg, „mind a tanulás lehetősége, 

mind a lehetőséget felhasználóknak a legalsó társadalmi rétegig érő köre megvolt a 17. 

századi Erdélyben.”242 A korszak csekély alfabetizációjára a 18. századi adatokból szoktak 

visszakövetkeztetni, holott adatszerűen semmi sem utal arra, hogy a parasztok iskolaláto-

gatása és írástudása az eltelt idővel arányosan nőtt volna. A szerző ugyanitt rámutat, hogy 

számos kutató életszerűtlenül szűk, elitista műveltségfogalommal dolgozik: „könnyen el-

képzelhető, hogy a felnőttek írástudásának vizsgálata pontosan annyit tár fel a régiek is-

kolázottságáról, amennyit egy olyan mai felmérés adna, amely szerint a középfokú vég-

zettséget csak azoknál tételeznék fel, akik felnőtt korukban hiánytalanul elő tudják adni a 
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televízió működési elveit.”243 Péter Katalin és nyomában Erdélyi Gabriella ezért egy sokkal 

tágabb műveltségfogalmat alakított ki, amelyben a szorosan vett írás-olvasás mellett a tá-

jékozódás, a világban való eligazodás képessége és a hatalom nüanszainak ismerete is he-

lyet kap.244 

A fogalmi megközelítés újdonsága mellett néhány gyakorlati megfontolásra is utalni 

kell. Kristóf Ildikó arra hívta fel a figyelmet, hogy a falusi kisiskolákban a gyermekeket 

előbb tanították olvasni, míg a betűvetés és számolás csak később került sorra, így olvasni 

azok is megtanulhattak, akik csak egy-két évig jártak iskolába.245 A 16-18. századi boszor-

kányperek anyagai alapján Kristóf úgy találta, hogy bár a mezővárosi és falusi emberek 

életében az írás aktusa csekély szerepet játszott, az írás készen kapott termékei (könyvek, 

levelek, lajstromok) viszont korántsem voltak ismeretlenek számukra. A kézírással keve-

sebben boldogultak, a nyomtatott szövegeket azonban nagyobb arányban tudták elolvas-

ni; a parasztok leggyakrabban a Bibliát, az imádságoskönyveket és a kalendáriumokat vet-

ték kézbe.246 Péter Katalin – Hajnal István által inspirált – gondolatmenete szerint az írás-

használat presztízsére utal, hogy a jogbiztosító iratok kiállítása, megőrzése iránti igény, sőt 

ennek jól körvonalazható kultúrája és intézményrendszere a „szegény ember” világában is 

kialakult a 16-17. század folyamán.247
 Végezetül Illik Péter kutatásai arra világítottak rá, 

hogy az írásbeliség a török kártételeknek kitett végvidéki parasztság életstratégiáihoz is 

illeszkedett: „egy megfelelő levél a megfelelő helyre sok bajtól kímélhette meg a falut, míg 

egy tanúvallomás legalább valami kártérítést hozhatott a konyhára.”248 

Számolni kell mindemellett a felolvasás sokszorozó hatásával is: bár a leveleket, lází-

tó iratokat kevesen olvasták, a bíró vagy a pap az egész közösségnek felolvashatta azokat; 

a szóbeliség közbeiktatásával játszhattak nagy szerepet a német parasztfelkelésben a 

vándor könyvárusok által terjesztett pamfletek, röpiratok.249 Befogadóként tehát az írni-

olvasni nem tudók és a félanalfabéták is részesei voltak a társadalmi nyilvánosságnak. 

 

A nyomtatott nyilvánosság kiterjedéséről és rétegződéséről alkotott képet egy újabb 

szempont, a kiadványok tematikai összetételének és az olvasóközönség feltételezhető ér-

deklődésének vizsgálata árnyalja.250 Erre elsőként Péter Katalin tett kísérletet az 1529 és 

1635 között megjelent magyarországi nyomtatványanyag összetételének elemzésével. A 
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vizsgált időszak első szakaszában, 1529 és 1570 között a könyvtermés nagy részét teológi-

ai és egyházi, valamint nyelvészeti művek és szövegkiadások tették ki, anyanyelven az ösz-

szes könyv harmada jelent meg. A kiadványok 7%-a szólította meg a nem értelmiségi ol-

vasókat, az uralkodóktól és arisztokratáktól a városi és mezővárosi polgárokig terjedő 

rendkívül heterogén csoportot.251 A 16. század utolsó három évtizedében a könyvtermés 

megduplázódott, és tematikailag is átalakult: megugrott a népszerű munkák, kalendáriu-

mok, szépirodalmi művek száma, ugyanakkor visszaesett a teológia és az egyházi témájú 

művek aránya. A nem értelmiségi olvasókat feltételező művek aránya megtízszereződött, 

és ezen belül a műveltség legalsó fokán állók által is olvasott népszerű, anyanyelvű művek 

aránya is megnőtt.252 1601 és 1635 között a könyvtermés gyarapodása és világiasabbá vá-

lása megállt, és a világi könyvtermés is átrétegződött: a kalendáriumok és a törvényszö-

vegek száma megnőtt, viszont a szépirodalom és a világi tudományok aránya egyharma-

dával csökkent, és a népszerű formában kiadott munkák aránya is visszaesett. Mindez azt 

jelzi, hogy az igények gyarapodása megállt, a jobbágyság felső rétege, amely az előző évti-

zedekben egyre inkább irodalomfogyasztóvá vált, jelentősen meggyengült. Előretört vi-

szont a köznemesség, és orientációiban ehhez igyekezett hasonulni a városi polgárság 

is.253 Ez a tendencia hosszú ideig nem változott lényegesen: a 17. század közepén tovább 

virágzott a kegyességi és a hitvita-irodalom, a század végének könyvtermése pedig „szinte 

az utolsó darabjáig egyházi irodalom”.254 

Az összkép persze jelentősen módosul, ha összefüggéseiben nézzük a nyomtatott és 

kéziratos nyilvánosságot: a Péter Katalin által bemutatott változások ugyanis nem csak a 

könyvpiac társadalmi átrétegződésére, hanem egy mediális váltásra is utalhatnak. Újab-

ban Orlovszky Géza hívta fel a figyelmet arra, hogy amikor a nyomtatott nyilvánosságban 

visszaesett a szórakoztató, világias irodalom, ugyanekkor megnőtt a magyar nyelvű kéz-

iratos verseskönyvek száma. A második irodalmi nyilvánosság, vagy a másodlagos irodalmi 

közvetítőrendszer felé való elmozdulás oka lehet a nyomtatott nyilvánosság szereplőinek 

fokozódó ellenállása, a kézirat jelentette intimitás iránti igény, vagy akár politikai megfon-

tolások is.255 

Az olvasóközönség kiterjedése és belső rétegződése tehát folyamatosan változott, és 

a határok sosem rajzolódtak ki élesen: a legmagasabb kultúrával a legalacsonyabb társa-
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1630-as évektől „visszateologizálódás”, fokozódó vallási türelmetlenség jelei mutatkoztak. TARNÓC 
1978. 29-30. 
255

 ORLOVSZKY 2017.; Erre a jelenségre utalt korábban: TARNÓC 1978. 168-169. 



39 

 

dalmi rétegek is kapcsolatba kerülhettek.256 Ezt Péter Katalin főként a protestáns értelmi-

ség kulturális magatartásának tulajdonítja. Míg ugyanis a katolikusok elsősorban kalendá-

riumokkal, naptárakkal, vallásos irodalommal látták el a „népet”, a protestáns szerzők leg-

szélesebb olvasótáborát a mezővárosi parasztpolgárság alkotta, számukra készítették a 

magyar történelem összefoglalásait, a klasszikus világirodalom – Homérosz, Plutarkhosz, 

Boccaccio – népszerű parafrázisait, laikusoknak szóló teológiai munkákat.257 Hasonló össz-

kép rajzolódik ki Nyugat-Európára vonatkozóan Roger Chartier eredményei alapján: a ko-

ra újkori Nyugat-Európában a könyvek piaca jóval homogénebb volt, mint korábban felté-

telezték. A „köznép” sok esetben ugyanazt olvasta, mint a nemesség és a „művelt” réte-

gek – bár a könyvek használata, az olvasás, elsajátítás módja, és ebből következően a szö-

vegek jelentése is más volt minden társadalmi csoport számára.258 

 

Kitérő. A kéziratos nyilvánosság 

A szóbeliség, kéziratosság és nyomtatás közti átmenet értelmezésére Pap Balázs tett 

rendkívül figyelemreméltó kísérletet egy jellegzetesen 16. századi műfaj, a históriás éne-

kek vizsgálata alapján. A korábban elfogadott vélemények szerint a versek főként a száj-

hagyomány és másolatok útján terjedtek, a prózai szövegek viszont megkövetelték a 

nyomtatást. Pap szerint azonban a válaszvonal nem vers és próza között húzódik, hanem 

egyfelől a nem feltétlenül tényszerű és programszerű versek, másfelől a tárgyszerű pon-

tosságra törekvő, vagy egy költői, eszmei program jegyében született versek (bibliai histó-

riák, krónikás és tudósító énekek, zsoltárok stb.) között. Ez utóbbiak írásban keletkeztek, a 

szóbeli hagyományozódás lényegében kizárt, így ezekben az esetekben nincs átmenet 

szóbeliség és írásbeliség között.259 A kézírásos és nyomtatott változatok között többféle 

kapcsolat is lehetséges, de kéziratban jó eséllyel a vallási vagy erkölcsi szempontból „ve-

szedelmes” művek (Bogáti Fazekas Miklós zsoltárfordításai, Balassi szerelmes versei) ma-

radtak.260 

Más összefüggés bontakozik ki, ha nem a szövegek megszületését, hanem azok hasz-

nálatát tekintjük: a nyomtatott szöveg még hosszú ideig a szóbeliség csatornáihoz kapcso-

lódott. Az emberek közti kapcsolatok elsősorban a szóbeliségre épültek, a nyomtatott és a 

kézzel írt szövegek nem különültek el élesen a nyilvános vagy közösségi felolvasásoktól, a 

prédikációktól, a színjátékoktól és a kikiáltók hirdetményeitől.261 Ebből a helyzetből adó-

                                                             
256 Péter Katalin esettanulmányokkal demonstrálta, hogy a jobbágyság felső és a nemesség alsó 
rétegei között nem húzódott éles határvonal, művelődési igényeiket és társadalmi lehetőségeiket 
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dott, hogy a reformátorok tudatosan használtak különböző, írásbeli és szóbeli kommuni-

kációs csatornákat, kapcsoltak össze több médiumot.262 A nyomtatás korántsem volt a re-

formáció kizárólagos eszköze: a könyvekkel és nyomtatott röplapokkal egyenrangú szere-

pet játszottak a kéziratos szövegek, levelek, a színdarabok, az elhangzott prédikációk és 

egyházi énekek.263 Nyugati viszonylatban például Paul Rebhun a tájékoztatás három for-

máját különböztette meg: az olvasás mellett lényeges szerepet tulajdonított a látható ta-

nításnak (például az illusztrált röplapoknak és a színdaraboknak) és a hallható tanításnak 

(a prédikációnak, a disputának és a felolvasott szövegeknek).264 

Magyarországon és Erdélyben mindezek mellett sajátos okok is közrejátszottak ab-

ban, hogy a kéziratos irodalom – a nyomtatás kiemelt presztízse265 ellenére is – megőrizte 

pozícióit. Elsősorban a könyvforgalom, főként a külföldi könyvek forgalmának korlátozott-

sága tette szükségessé a nehezen elérhető könyvek lemásolását.266 Ezért őrizte Jenei G. 

István kolozskalotai esperes évtizedeken át a váradi diákévei során, 1625-26-ban készített 

jegyzeteit (köztük Robert Parker néhány évvel korábban megjelent művének kivonatát).267 

Egy debreceni lelkésznövendék 1666-ban vezérfonalként készíthette majdani munkájához 

Komáromi Csipkés György agendájának és Técsi Joó Miklós imádságoskönyvének másola-

tát, amit aztán egy debreceni tankönyvhöz fűzött hozzá.268 A személyes kegyesség moti-

válhatta egy-egy prédikáció lejegyzését; ezért kérhette I. Rákóczi György, hogy távollét-

ében küldjék meg neki Medgyesi Pál prédikációit, és szintén a visszaolvasás, elmélyedés 

igénye motiválhatta a Pápai Páriz Imre temetésén, 1667 májusában elhangzott beszéd le-

jegyzését is.269 Hasonló okokból másolhatta le valaki a magyar Praxis Pietatist; igaz, hogy a 

mű egy rövidített kiadást leszámítva 1678 után nem jelent meg, de a kézirathoz való sze-

mélyes és családi kötődésre utal, hogy az 1760 előtt készült másolatot még a 20. század 

közepén is használták.270 

Olykor egészen sajátos okai is lehettek annak, hogy egy-egy szöveg miért nem került 

sajtó alá. Bethlen Miklós önéletírása eleve a család, a leszármazottak számára készült: 

„ezt, mint egy apologiát, vagy testamentumot és instructiot, úgy írom. (…) Nem is kívá-

nom én, hogy a világra kibocsássák ezt az írást” – fogalmazott Bethlen.271 Máskor, mint a 

bujdosó Komáromi János Drexel-fordítása esetében, a mű a szerző élethelyzete miatt 
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nem jelenhetett meg. Sok szövegnek tartalmi sajátosságai miatt kellett kéziratban marad-

nia, egyes írások pedig csak egy-egy intézményen belül váltak használhatóvá; Cserei Mi-

hály Erdély közállapotainak reformálásáról szóló tervezetét például a kolozsvári reformá-

tus kollégium egyik diákja fordította le és ajándékozta patrónusának.272 

A kéziratban maradt szövegek sajátos olvasási módokat tettek lehetővé vagy követel-

tek meg, és nem egy esetben megteremtették saját nyilvánosságukat (jóllehet „közönsé-

gessé” az egykorú szóhasználat szerint a nyomtatásban válhatott egy-egy szöveg273). Így 

Cserei történeti műve „a nyomtatott nyilvánosság promóciós és kanonizációs potenciálját 

megszégyenítő publicitást” élvezett,274 Erdély-szerte több száz másolata készült. Ugyanígy 

széles körben ismertté vált Isaac Basire és Apáczai Csere János 1655. szeptemberi vitájáról 

készített feljegyzés, Apáczai válaszai, valamint Basire egy további, a püspöki egyházigazga-

tás mellett érvelő munkája.275 A kéziratok publicitása avval együtt sem kérdőjelezhető 

meg, hogy egy-egy kézirat fennmaradása és az olvasóhoz, felhasználóhoz vezető útja a 

nyomtatott könyveknél jóval esetlegesebbnek tűnik. Cserei Mihály például Bethlen Gábor 

korára vonatkozóan csak Kemény János önéletírását ismerte, amelynek másolatát Teleki 

Mihály udvarában olvasta (Bojti Veres Gáspár és Kovacsóczy István műveit már nem ve-

hette kézbe). Mikó Ferencnek a századforduló eseményeit elbeszélő történeti művét vi-

szont saját használatára maga is lemásolta, és több olyan szerzőről tudott, akik megörökí-

tették Apafi Mihály korát, és „ha az idő mostohasága megengedi, közönségessé is teszik 

írásokat.”276 

Az mindenesetre bizonyos, hogy nem a kevésbé fontos szövegek maradtak kézirat-

ban, és fordítva, a kéziratos művek nem egyszerűen a nyomtatott irodalom gondolati 

anyagának lecsapódását, vagy „alászállását” reprezentálják. A kéziratosság a nyilvános-

ságnak más szintjét képviseli, ami sok tekintetben a nyomtatott nyilvánosságtól eltérő lo-

gika alapján működött: az alacsonyabb példányszám, a sajátos mediális lehetőségek a 

szövegek speciális egyéni és közösségi használatát tették lehetővé.277 Így tehát – állapítot-

ta meg Nagy Géza – a „kéziratban maradt munkák nélkül nem lehet teljes képet nyerni az 

akkori szellemi életről”,278 egyes jelenségek, szellemi mozgalmak – mint például a purita-

nizmus – rekonstrukcióját, értékelését sem lehet elvégezni.279 Bár a kéziratos énekes-

könyvek és versgyűjtemények katalógusa elkészült és a munka a hitviták esetében is 

megkezdődött,280 valamint módszertani javaslatok is születtek a kéziratos anyag feldolgo-

                                                             
272 TÓTH Zs. 2017. 23, 252, 290. 
273 BÁTHORI 1664. A6v.; CSEREI 1983. 50. 
274 TÓTH Zs. 2017. 23-27. 
275

 ZOVÁNYI 1911. 343, 347. 
276 CSEREI 1983. 49-50.; Bojti Veres írását ugyanakkor Bethlen Miklós alighanem látta: Élete leírása 
magától. In: KEMÉNY–BETHLEN 1980. 490.; Kovacsóczy művének sorsára: SZALÁRDI 1980. 158-159. 
277 LUFFY 2015. 288.; TÓTH Zs. 2017. 21-22. 
278 NAGY 1985. 161.; VÖ.: ESZE 1954. 12. 
279 TÓTH Zs. 2020. 
280

 STOLL 2004.; HELTAI 2005. 



42 

 

zására,281 attól még távol vagyunk, hogy összegezhető eredményeink legyenek a kéziratos 

és nyomtatott nyilvánosság fogalmi elkülönítésével, társadalom- és eszmetörténeti össze-

függéseivel, egymásra hatásaival kapcsolatban. 

 

 

Összefoglalás 
 

Dolgozatom első részében Habermas modelljének rövid rekonstrukciója, bírálatai és az 

újabb kutatási irányok eredményei alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a kora 

újkorra vonatkozóan joggal használható a társadalmi nyilvánosság terminus, amely mö-

gött egy meglehetősen szerteágazó és differenciált jelenségvilág húzódik meg, és amely-

nek szerves részét alkotja a felekezeti tematika. A reprezentatív és polgári nyilvánosság 

Habermas által bevezetett fogalompárosa, amely a polgári társadalom, a modernitás és a 

későkapitalizmus kritikájának filozófiai programjához illeszkedik, az újkort megelőzően ko-

rántsem alkalmazható problémamentesen. A társadalmi valóságot sokkal adekvátabban 

fejezi ki – és egyben sokkal inkább szerves fejlődést implikál – a konjunkturális és struktu-

rális nyilvánosság Peter Burke szóhasználata alapján javasolt fogalma. 

A magyar kutatások alapján úgy tűnik, hogy a kora újkor nagy részében Magyaror-

szágon és Erdélyben csak időről időre megélénkülő, konjunkturális politikai nyilvánosság-

ról beszélhetünk, amely azonban a 17. század közepére, de legkésőbb a 18. század elejére 

állandósuló és rendszerszerű, azaz strukturális nyilvánossággá alakult. 

A dolgozat utolsó részében a nyilvánosság rendszerének egyik mediális összetevőjét, 

a könyvkultúra jellemzőit vizsgáltam. A korszakban a könyvtermelés és a könyvforgalom 

hálózatai ritka szövésűek, szakadozottak voltak, fokozódott az elszigetelődés a könyvpiac 

európai centrumaitól, a fizetőképes kereslet mindvégig csekély maradt, így a kiadás piaci 

modellje alig honosodhatott meg. Ugyanekkor az alfabetizáció jóval szélesebb rétegeket 

érintett, mint azt a kutatás korábban feltételezte, minden társadalmi rétegben erősödött 

az íráshasználat presztízse a magáncélú feljegyzéseket, ájtatossági irodalmat, jogbiztosító 

iratokat, tankönyveket tekintve egyaránt. A nyomtatott, „közönségessé tett” szövegek ha-

tása a kéziratos és a szóbeli közvetítéssel is számolva igen jelentős lehetett. Mindezek 

alapján meglepően széles körűnek tűnik a nyomtatott nyilvánosság, amelynek részesei 

voltak a politikában országos és vármegyei szinten részt vevő csoportok és az értelmiség 

mellett a mezővárosi és falusi lakosság felső rétegei is. 
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