
KÓPHÁZIFERENCNÉ 

KALENDÁRIUMAINKRÓL 

„A Kalendáriom még maga az az egyetlen egy 
könyv, mellyet a Magyar, - ha semmi más szépnek 
olvasását se tudná megszeretni voltaképen, - minden 
időben fog vásárolni és olvasni. Ezen az ereszen 
egyedül lehet és kell is terjeszteni a legközhasznúbb 
esméreteket... azért a Kalendáriom nem kicsiny rub
rika Literaturánkban"1 - írja Edvi Illés Pál 1829-ben. 

Mi tehát a kalendárium szerepe a magyar művelő
déstörténetben? A vélemények megoszlanak. Sokan 
nem tartják az egyetemes kultúra részének, mások 
épp a pozitív szerepét hangsúlyozzák túlzottan. Tö
meges előfordulásuk miatt a hatásuk vitathatatlan. 

„A magyar köznép nagy részének sok száz éven 
keresztül a kalendáriumok és a csíziók voltak legfőbb 
szellemi táplálékai."2 

A kérdés megválaszolásához bevezetőül nézzük 
meg röviden kialakulásának, létrejöttének történetét. 
A kalendáriumot szükséglet hozta létre. A mindenna
pi életben számon kellett tartani a jeles napokat, az 
elvégzendő feladatokat, pontos időpontok kellettek a 
gazdasági ügyletek lebonyolításához... Az elnevezése 
latin eredetű, a Calendae szóból származik, amely a 
hónap első napját jelenti.3 Tulajdonképpen egy évre 
szóló, nyomtatott naptárról van szó, ami önálló ki
adásban, vagy egy-egy hírlap mellékleteként jelent 
meg.4 

Az első, a maihoz hasonló nyomtatott naptár Regi-
omontanus szerkesztésében 1474-ben látott napvilá
got. Magyarországon 1538-ban Székely István törté
netíró jelentetett meg kalendáriumot. Ez a munka 
azonban még öröknaptár volt. Az első Magyarorszá
gon nyomott, egy évre szóló kalendárium Kolozsvá
rott készült 1573-ban. 

A kalendáriumok szerkezete és főképp a tematikája 
évszázadokon át az igények szerint változott, de a két 
alapvető rész állandósult: naptári, időszámítási rész és 
a prognosticon, oktató rész. A naptár részben találjuk 
a hónapok felsorolását, a hónapábrázolásokat, a jeles 
napokat, és az általában kis versikékbe szedett időjá
rási prognózisokat. Az oktató rész tartalma állandóan 
változott. Jövendölés, szórakoztatás, krónika, hasznos 
tudnivalók (vásárok, tiszti címtárak, postajáratok stb.) 
alkották. A két rész aránya függött a kalendárium sze

repétől a változó társadalmi kommunikációs rend
szerben. 

A XVI-XVII. században a kalendárium elsősorban 
időjelző funkciója révén volt fontos. A naptári részen 
kívül egészségügyi ismereteket, jövendölést, időjós
lást tartalmazott. Ezek a jövendölések nem egyszerű
en babonák voltak, hanem alapjuk az asztrológiai vi
lágkép, amely szerint a csillagok mozgása, a Hold fá
zisai határozzák meg az emberi test állapotát, a mező
gazdasági munkák eredményességét. Olvasóközönsé
ge egy szűk nemesi, olvasni tudó rétegből került ki. 

A XVIII. században a polgárosodás megindulásá
val új igények merültek fel a kalendáriummal szem
ben. A változatlan külső mellett gazdagabb, szóra
koztatóbb, igényesebb tartalommal adták közre. 

1780-ig Magyarországon nem jelent meg magyar 
nyelvű hírlap, így tájékoztató funkciót is ellát a kalen
dárium. Aktuális híranyagot közöl, igaz csak évente, s a 
bécsi és más külföldi sajtóból válogat. Ugyanakkor az 
eddigi moralizáló-tanító célzat mellett előtérbe került a 
szórakoztatás igénye. Megnő a kisprózai része és egyen
rangúvá válik a gyakorlati célú funkcióval. 

Mi volt az oka e változásnak? Mária Terézia és II. 
József oktatási törvényei hatására ugrásszerűen meg
nőtt az írni-olvasni tudók száma a provincializálódott 
kisnemesi, kisertelmisegi, mezővárosi polgári réteg 
körében. E réteg számára sajnos egyetlen olvasmány 
a kalendárium volt, ami ennek az igénytelenebb mű
velődésnek igyekezett is megfelelni. 

Az elkövetkező időszakot (1820-1848) a kalendá
rium virágkorának nevezhetjük. A naptárkiadók felis
merték, hogy a reformkor eszméi, a népfelvilágosítás, 
ismeretterjesztés a kalendáriumon keresztül valósít
ható meg. E szellem legjobb képviselője Fazekas Mi
hály, aki a Debreceni Magyar Kalendáriumban így ír: 
„Kalendáriumunkat pedig az üres levegőből merített 
jövendőmondások helyett gyönyörködtető, szívet ne
mesítő, tanító és közhasznú toldalékkal kívánjuk ked
vessé és érdemessé tenni."5 

Sorra jelennek meg a „közhasznú és mulattató" 
naptárak, amelyek a falusi néphez is eljutottak. Az 
igényesebb szórakoztatást szolgálják a kor jeles írói, 
költői, akik a kalendárium oldalain jelentették meg 
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írásaikat (Fazekas Mihály, Vajda Péter, Eötvös Ká
roly), így az ún. magas irodalom bejutott a népi mű
velődésbe. A tartalommal együtt megváltozott a for
mátuma is: megjelenik a nagy, a közepes és a kis nap
tár. A nagy (pl. Honni Vezér) és a közepes (pl. Mezei 
Naptár) az igényesebb, színvonalas kultúra közvetítői 
gazdagabb információkkal, míg a kisnaptárak tartal
ma hagyományos maradt. Ezzel kezdetét vette a ka
lendárium hármas tagolódása, amely a XX. század 
elejéig volt meghatározó. 

A forradalom és szabadságharc elbukása után a ka
lendárium szinte az egyetlen nyilvános fórum, ahol a 
felvilágosodás és a polgárosodás eszméit hirdethet
ték. Ezt a szerepet ismerte fel Jókai Mór, Tompa Mi
hály, Vajda Péter, Vahot Imre, akik a kalendárium 
lapjain jelentették meg adomáikat, elbeszéléseiket, 
verseiket. A naptárak közmegbecsülésnek örvendtek, 
különösen „István bácsi Naptára", amelyről részlete
sebben a dolgozatom második részében írok. 

A kiegyezés utáni szabadabb légkörben a kalendá
rium elvesztette jelentőségét. Nőtt az egyéb kiadvá
nyok száma (hírlap), az irodalom önállósult, s csak 
többedrangú anyaghoz jutott hozzá a kalendárium
szerkesztő. Ennek ellenére aránytalanul sok kalendá
rium jelenik meg. A földművesek, iparosok a vásáro
kon továbbra is keresték a naptárakat, körükben to
vább él a tisztelete. Veres Péter így vall a naptárakról: 
„Mikor az új év közeledett mindig rimánkodtam na
gyanyámnak és édesanyámnak, hogy vegyék már a 
kalendáriumot, mert a tavaly regényfolytatás amit 
közben sokszor elolvastam, nagyon izgatott... S az
után, ha valamelyik ismerősünkhöz mentünk tanyáz
ni, én mindig csak a falra akasztott vagy tükör mögül 
kipirosló kalendárium után áhítoztam."6 A kalendári
um helye a tiszta szoba volt a Biblia és a hivatalos 
iratok mellett. 

A két világháború között a hatalom kultúrpolitiku-
sai kezében eszközzé vált a népszerűsége és a nagy 
példányszáma miatt. Ezzel nőtt az ideológiai szerepe: 
egyházi naptárak, szakmai naptárak, reklámnaptárak 
jelentek meg. Színvonaluk csökken, sőt a papírhiány 
miatt a kivitelezésük is. Elvesztette ismeretterjesztő 
és szépirodalmi vonzerejét. 

Egy kis fellendülést hozott még a kalendárium ki
adásban az 1948. évi centenárium. Minden megye saját 
naptárat adott ki, de ennek sajnos nem volt folytatása. 

A paraszti háztartásokban megváltozott a helye, ke
vésbé fontos helyre került, ez bizonyítja értékének csök
kenését. Ez a minőségi silányodás az oka a kalendári
umról elterjedt egyértelmű negatív véleménynek. 

Összefoglalóan tehát hol a helye a kalendáriumnak 
a kultúrában? Az ún. magas kultúra és a népi kultúra 
közötti összekötő szerepe vitathatatlan. Alapfunkciói 
(tájékoztatás, ismeretterjesztés, szórakoztatás) révén 
szervesen beépült a nép életébe, s tartalmi elemei a 
népi kultúra részévé váltak. Mátray Gábor így értéke
li a kalendáriumot akadémiai fölolvasásában: „A nap
tárak értéke nem olly csekély, mint legtöbben vélik. 

Erről legbizonyosabbá tétetik ki a régibb századbelie
ket forgatja. Érdekes adatokat talál azokban a nyel
vész, történetbúvár, csillagász, mezei gazda, termé
szetvizsgáló, államtudós stb., kivált ha figyelemmel 
viseltetik azon kézirat jegyzemének iránt is, mellye-
ket gondos házi nők és gazdák saját kezeikkel iktattak 
a naptár fehér lapjaira."7 

István bácsi naptára 

„Ez volt az első igazán népnevelő, népművelő nap
tár Magyarországon a szó igaz értelmében, amely is
mereteket és erkölcsi nevelést adott a falu népének a 
régi ponyva ízléstelenségei, babonái nélkül s a koráb
bi néplapok politikai propagandája nélkül"8 - írja 
Trócsányi Zoltán. 

A naptár 1856-ban indult, alapítója Mayer István с 
püspök. Mayer István (1813—93) munkássága a ma
gyar népnevelés terén igen jelentős volt. 1813-ban 
Mocsonokon született. Iskoláit Érsekújvár, Nyitra, 
Esztergom és Nagyszombat intézeteiben végezte. 
1834-ben a báró Sennyey családnál nevelő, közben 
Pesten jogot és rézmetszést tanul. 1835-ben indul iro
dalmi munkássága. A Tudományos Gyűjtemény lap
jain polemizál Vörösmartyval a kettős mássalhangzó
ról. Ezt követően sorra jelennek meg neveléstani 
munkái: Népneveléstan (1845), Egészségtan a nép 
számára (1847), Ezer műkereszt (művészi mintagyűj
temény)... A legnagyobb népszerűségre a naptárai ré
vén tett szert, „mellyeket családos házigazdáknak és 
gazdasszony oknak, népnevelőknek, helségelölj árok
nak, iparosoknak és földmívelóknek" írt, szerkesz
tett.9 Az üres lapok bejegyzéseiből kiderül, hogy ol
vasói tanítók, papok, gazdatisztek, mezővárosi iparo
sok, parasztok köréből került ki. Ideálja a szorgalmas, 
vallásos, mértéktartó, művelődő, hazaszerető kispol
gár. Erről így ír az első számának beköszöntőjében: 

„Szíves üdvözlet mellett István bácsi naptárával be
köszöntvén, tisztelt hazánkfiainak ki kell jelentenünk, 
hogy oly házi baráttá kívántuk alakítani, mely a béke 
malasztjai mellett a családi boldogság emelésére, a kö
zértelmiség és míveltség terjesztésére, a gazdászat- és 
iparnak előmozdítására, s így a népnevelés-, közjólét- és 
édes hazánk fölvirágzására jótékonyan hasson..."10 

1870-ig minden szám első oldalán a beköszöntő 
áll, amely egyrészt üdvözlés, jókívánságok az új évre, 
másrészt az elmúlás feletti elmélkedés. Később ezen 
a helyen közölték a kamatszámítási táblázatot, cse
lédbéreket, hirdetéseket, ami a megváltozott polgáro
sodó értékrendre utal. A naptári rész tartalmazza az 
uralkodó planéta jövendöléseit, az egyházi ünnepeket 
„melyeken minden színjáték és nyilvános mulatság" 
tiltva van. A hónapok felsorolása után időjóslást és 
jotanacsokat közöl, ami visszautal a hajdani divatos 
asztrológiai jóslásokra. Új jelenség e jóslásokban, 
hogy tükröződik bennük a földhöz való megváltozott 
viszony. Az életszabályokat neves írók írták: Berzse-
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1. ábra. Magyar, és Erdélyország új, és ó kalendariom. 1805-dik esztendőre 
Abb. 1. Neuer und alter Kalender von Ungarn und Siebenbürgen für das Jahr 1805 

2. ábra. István bácsi Naptára... Képes Kalendariom 1856-ra - címlap 
Abb. 2. Kalender des Onkel Stephane... Bilderkalender für das Jahr 

1856-Titelblatt 

3. ábra. István bácsi Naptára 1893. évre. Kézírásos bejegyzések 
Abb. 3. Kalender des Onkel Stephans für das Jahr 1893. 

Handschriftliche Eintragungen.) 



nyi, Kisfaludy Károly és Sándor, Garay János, Köl
csey... 

„Ki a vallást s jámborságot gúnyolja és kineveti 
Az erkölcs és igazságot s hazáját nem szereti 
Az oly embert kerülni kell, mert élete poklot le
hel" (Kisfaludy Sándor)11 

A kalendárium második, oktató részét erkölcsi útmu
tatóval indítja. Példaként állítja az ausztriai utalkodó ház 
tagjait, a hazáját védő katonát, a megtért fiút... stb. 

Mindennapi gyakorlati igényt elégít ki a Gazdák 
naptára fejezet. Képekkel illusztrált hasznos útmuta
tót ad a gazdálkodó parasztnak: a futóhomok leköté
séről, a lóvásárlási szabályokról, a gyümölcsfák trá
gyázásáról... 

Ismeretterjesztő cikkei valós történelmi eseménye
ket, hazai s távoli tájakat mutatnak be racionális esz
közökkel. Történelmi leírásai a nemzeti eszme ter
jesztésében játszanak fontos szerepet (önkényuralom 
ideje!). Elsősorban magyar történelmi eseményeket ír 
le, a magyar történelem nagy alakjairól valós adato
kat közöl. 1867 után nagy teret szentel a Habsburg
ház tagjainak (Ferenc József, Erzsébet királyné). Ál
lást foglal a kiegyezésről: 

„Végre felvirradt az alkotmány visszaállításának 
napja 1867. február 18-án. A népeinek bojdogságát 
szívén viselő fejedelem, I. Ferenc József О felsége, 
hogy megmutassa szívének őszinte szándékát, mely 
szerint a múltakat teljesen feledi... Helyre állt a biza
lom fejedelem és a nép között"12 A történelmi esemé
nyek kiválasztásával kötődik az aktuális évfordulók
hoz, s a hírlapok megjelenése ellenére friss híranya
got is feldolgoz. (Pl. részletesen beszámol a budavári 
honvéd szobor leleplezéséről 1893-ban). 

Ismeretterjesztő cikkeinek másik nagy csoportja az 
útleírások: István bácsi a nagyvilágban és István bácsi 
a hazájában címmel. Cselekményes, irodalmi jellegű 
leírások. Távoli tájakat, népeket, szokásaikat, egy-
egy természeti jelenséget, híres épületet ír le képekkel 
illusztrálva. Ezek a leírások felkeltették az olvasók 
érdeklődését, s további megismerésre serkentettek, 
szélesítve a látókörüket. Ezeken a cikkeken keresztül 
tulajdonképpen a kalendárium szórakoztató funkció
ját összekapcsolta az ismeretterjesztő szereppel. A 
történelmi rész, valamint az útleírások kulturált szóra
kozást nyújtottak. Ezzel magyarázható, hogy az iro
dalmi rész viszonylag kevés az egyéb fejezetekhez 
képest. Mayer István meg is indokolja beköszöntőjé
ben ezt a hiányosságot: családos gazdáknak szánja a 
naptárát, elsődlegesnek tartja a hasznosságot. 

Anekdotáinak, tréfás („paprikás") verseinek a fő
szereplői példamutató falusi emberek. 

„Szorgos munka szerez áldást, békességet, 
Tiszteletet, erőt, üde egészséget. 
S ha józan vagy, ámbár mindig földet túrnál: 
Boldogabb lehetsz a köszvényes nagy urnái. -"13 

A prózai müvek hiányoznak a kalendáriumból, 
egy-két verses moralizáló irományt közöl (Pl. Virágh 
Benedek író által írt Virágh bácsi tanácsai). 

Természetesen István bácsi naptárai is, mint min
den kapitalizmus kori naptár, hasznos tudnivalókkal 
(postajáratok, vásárjegyzékek, hirdetések) zárul. 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a XIX. századi 
bő kalendárium-irodalom között Mayer István naptá
ra kiemelkedő színvonalat képviselt. Igen sok újszerű 
anyagot tartalmaz, ugyanakkor a hagyományos ele
meket (jóslás) is megőrzi. Az új polgárosodott igé
nyeknek jól megfelelt. Nyelvezete miatt közérthető 
volt a falusi nép számára. Ismeretterjesztő írásai segí
tették az új paraszti szemlélet kialakítását, látóköré
nek tágítását. Mint látjuk, a reformkor célkitűzéseit, a 
népnevelést, népfelvilágosítást talán leginkább Mayer 
István és utóda Kőhalmi Klimstein József szerkesztő 
valósította meg. Kalendáriumai a népi irodalom sike
res darabjai. 

Az itt elemzett naptárak a Laczkó Dezső Múzeum 
könyvtárának kalendárium gyűjteményében találha
tók. A gyűjtemény közel 150 darabból áll, német és 
magyar nyelvűek. 

Kiemelném a legrégibb kalendáriumunkat, amely 
1661. évi, Bécsben, Kürner Jakab János nyomdájában 
készült. Veszprém megyében nem volt jelentős a nap
tár-kiadás. Az első nyomda Pápán működött a me
gyénkben, Bernhard Máté alapította. 1625-ben jelen
tetett meg kalendáriumot magyar nyelven. Ezt köve
tően másfél évszázadon át nem létesült nyomda a me
gyében, ezért a könyvkötők forgalmaztak álmosköny
vet, ábécéskönyvet, kalendáriumot. Ezek a kiadvá
nyok a debreceni, kassai, nagyszombati, szebeni 
nyomdákban készültek. 1788-ban Pápán, majd egy év 
múlva Veszprémben az osztrák származású Streibig 
József alapított nyomdát. Kalendárium-kiadással sem 
6, sem az őt követő Szammer Mihály nem foglalko
zott, akinek 1793-1838 között volt nyomdája Veszp
rémben. Ezekben a nyomdákban főként vallási témá
jú, latin nyelvű kiadványok készültek. 

A 19. században vidéken, így Veszprémben is kis 
nyomdák jöttek létre, amelyek a lapkiadásból tettek 
szert haszonra. (Holott a kalendárium-kiadás jelentett 
általában nagy hasznot!) 

Veszprémi próbálkozások kalendárium-kiadásra 
előfordultak. így Jesztány Tóth János nyomdájából 
került ki 1840-ben: Magyar- és erdély ország köz
hasznú kalendárioma. 1862-ben Ramazetter Károly 
nyomdász jelentette meg a Balatonvidéki Naptár-at, 
amelyet 1871-ben Knauer Andor is kiadott. Ezek a 
naptárak kis példányszámú, rövid életű kalendáriu
mok voltak. Nagyobb példányszámban, több éven ke
resztül jelent meg a Veszprémmegyei Naptár. Köz
igazgatási, törvénykezési és társadalmi kalauz egész 
Veszprém vármegye területére, amely 1891-1917 kö
zött Krausz Ármin, majd fia nyomdájából került ki. A 
Köves és Boros nyomda (1894-1900) és Fodor Fe-
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renc nyomdája is próbálkozott kalendárium-kiadással. 
Életképesebbnek bizonyult Pósa Endre Iparosok nagy 
képes naptára (1902) és az Iparosok Naptára (1912-
1916). A két világháború között Fodor Ferenc nyom
dája működött Veszprémben. Rendszeresen jelentette 
meg a Veszprémvármegyei Nagy Képes Naptár-at. 

A felsorolt adatokból kitűnik, hogy megyénkben 
nem volt jelentős a kalendárium-kiadás (hasonlítva a 
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Die Studie beschäftigt sich mit dem Ursprung der ungarischen 
Kalender und mit ihrer Rolle in der Geschichte des ungarischen 
Bildungswesens. Sie weist auf die Ursachen, praktischen alltägli
chen Bedürfnisse hin, die zur Entstehung der Kalender führten. 

Diese Kalander haben sich von den ersten Ausgaben im 15-16-
ten Jahrhundert bis heute - sowohl was die Struktur, als auch den 
Inhalt anbelangt - sehr verändert. Diese populären Lektüre änder
ten sich parallel mit der gesellschaftlichen Entwicklung, mit der 
Verbürgerlichung. Die frühen Kalander haben vor allem eine zeit
angebende Funktion versehen, während die aus dem 18-ten Jahr
hundert schon eine Rolle in Verbreitung der Kenntnisse und Unter
haltung eine wichtige Rolle eingenommen haben. Der Leserkreis 
dieser Kalender hat sich infolge der Schulreformen von Maria-The
resia und Joseph IL sehr verbreitet und zwar von der früheren 
Adelschichte bis zu den einfachen Schichten der Kleinadeligen, 
Kleininteligenz und Bauern. Von dieser Zeit an spielten die Kalen
der eine wichtige Rolle in der Bildung der einfachen Menschen, in 
der Verbreitung ihrer Kenntnisse. Diese Rolle haben unsere bedeu
tendsten Schriftsteller und Dichter, wie z.B. Fazekas Mihály, Va-
hot Imre, Vajda Péter, Tompa Mihály, Jókai Mór und andere er
kannt. Langsam kam auch die Funktion der Kalender zur Geltung, 
die als eine Brücke in dem geistigen Kontakt zwischen der gebilde
ten und einfachen Menschen diente. 

Im zweiten Teil der Studie können wir über einen der besten, 
über den „wahren Volksbildungskalender", den „István bácsi Nap-
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6%-ot tett ki az összes nyomdászati terméknek. Talán 
ezzel is magyarázható, hogy a könyvtárunkban in
kább országos naptárak találhatók. A Veszprém me
gyei nyomdákban készült kalendáriumok bemutatása 
részletesebben egy másik dolgozat témája lehet. 
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tára" (Kalender des Onkels Stephans) lesen. Der vom Bischof 
Mayer István im Jahre 1856 publizierte Kalender wurde - die Be
dürfnisse breiter Volksschichten in Betracht genommen - verfasst 
und zu seiner Popularität trugen auch die Namen wie z.B. Berzse
nyi, Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kölcsey und anderer bei. 
Der strukturelle Aufbau, die einzelnen Kapitel dieses Kalenders dien
ten sowohl der Aufklärung, der Popularisierung der Wissenschaf-
tan, der patriotischen Erziehung als auch der Unterhaltung. Die Ka
lender gaben viele nützliche Hinweise für die Landesbauer und 
Handwerker. 

Die ungarischen Kalender spielten zweifellos eine sehr bedeu
tende Rolle in der Volksbildung, da es ja allbekannt ist, daß es in 
den einfachen Bauern- und Handwerkerfamilien bis zu letzten Zei
ten so zu sagen kein einziges Buch, keine einzige Lektüre gab... 

Eben deshalb haben diejenigen Verfasser, die - um eine je größere 
Popularität und einen damit verbundenen großen Profit zu er
reichen - schäbige und wertlose Angaben publiziert haben, eine 
große Sünde begangen. 

Den wahren Wert der Kalender geben die mit Hand eingetrage
nen Notizen, die zugleich als wichtige Quellen in der Forschung 
der Ethnographie, Geschichte, Soziologie gelten. 
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