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A két világháború közötti magyar kalendáriumirodalom szerepe a 
paraszti mentalitás változásában

Mielőtt a kalendáriumok két világháború közötti változását leírnánk, s mérlegelnénk 
ennek lehetséges hatásait az olvasók mentalitására, hangsúlyozottan előre kell bocsátanunk, 
hogy jóllehet a kalendárium az első világháború után is ott volt a legtöbb paraszti házban, 
mégis elvesztette azt a központi szerepét a parasztság kommunikációs háztartásában, amelyet 
leginkább az első világháború előtti évtizedekben játszott. Ismeretes, hogy a paraszti 
kultúrában a világháború és a forradalmak után az információszerzés lehetőségei is 
megszaporodtak, a tájékozódás, érintkezés, információcsere alkalmai kibővültek. A 
kalendárium csak egy lehetőség lett a sok közül. így a naptárak tartalmának bármily 
körültekintő elemzéséből is csak nagyon áttételesen következtethetünk a paraszti olvasók 
mentalitására.

A módszertani nehézségek már azzal kezdődnek, hogy nagyon nehezen áttekinthető, 
óriási kalendáriummennyiségről van szó. A nem régen elkészült - de e területen hiányos, 
mert főleg csak az OSZK anyagára támaszkodó - nemzeti bibliográfia adatait kiegészítettem 
más pesti és vidéki könyvtárak anyagával, s szinte az ország összes múzeumába begyűjtött, 
használt kalendáriumok és számos magángyűjtemény adataival. Az így elkészült 
bibliográfiám szerint a két világháború között évente átlagosan 150-160 naptár jelent meg. 
Ez összesen kb. 3800 darab kalendáriumot jelent, amiből 350 db nem magyar nyelvű. 
(Utóbbiakkal nem foglalkozom.) A 3450 magyar nyelvű naptárból egy nagyobb történeti 
időszakot átfogó kutatás kapcsán részletes, szisztematikus tartalomelemzéssel csupán a 
Bucsánszky-cég jogutódjának, a Rózsa Kálmán és Neje féle vállalatnak a naptárait 
dolgoztam fel. Ezek a naptárak azonban ennek a korszaknak már nem reprezentáns 
kiadványai. A Bucsánszky-vállalat egy jellegzetes, nagy népies ponyva- és naptárkiadó 
cég volt, amely 1848-tól 1944-ig adott ki naptárakat. Hasonlóan nagy naptárkiadó volt 
1879-től 1935-ig a Méhner-féle vállalat. Az első világháború előtt az ilyen nagy, speciális 
ponyva- és naptárkiadók adták ki az évi 400-500-féle kalendáriumnak a felét. A hasonló, 
de kisebb kiadók további 30%-ot jelentettek meg. Ha a példányszámokat is pontosan 
figyelembe tudnánk venni, e kiadók részesedése a teljes produktumból még nagyobb lenne, 
hiszen a világháború előtti 2-3 millió naptárpéldányból csupán a Bucsánkszky- és a Méhner 
féle vállalat egyenként félmillióval részesedett. A világháború után a hagyományos nagy 
és kis naptárkiadók részesedése 80%-ról 40, majd 30%-ra esett vissza. Ezzel szemben 
megnőtt az újságok mellett megjelenő, a politikai és egyéb szervezetek, egyházak, 
egyesületek, kisebb közösségek, s a nem könyvkiadó vállalatok által megjelentetett
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kalendáriumok száma. A világháború előtt ezek együttesen még csak a teljes termelés 
17%-át tették ki, most pedig 50, majd 60%-át. Ezen belül is igazából három jellegzetes 
csoport ugrik ki. Rögtön a korszakunk elején tért hódítanak a kisgazda-szervezetek és 
agrárius érdekképviseletek által kiadott kalendáriumok. Az újságok naptárainak részesedése 
a háború előtti 7%-kal szemben a harmincas években már 20%. Ha a speciális naptárkiadók 
kiadványait is figyelembe vesszük, a vallásos jellegű naptárak aránya a világháború előtti 
13%-ról a húszas években 20%-ra, a harmincas években 30%-ra nő.

A naptárak példány számairól rendelkezésre álló töredékes adatok még markánsabbá 
teszik ezeket a tendenciákat. Kisgazda kiadóknál “A falu naptára” 1922-ben 150 ezer, az 
“Új Barázda naptára” 250 ezer példányban jelent meg. Az agrárius érdekeltségű Hangya 
szövetkezet naptára 1929-ben 35 ezerrel indult. A harmadik évben elérte a 220 ezret, a 
negyvenes években pedig megközelítette a félmilliót. A Református Szeretet Szövetség 
naptára a negyvenes években a 100 ezres példányszám fölé ment. A Katholikus 
Népszövetség naptára pedig már korábban a 200 ezres példányszám körül mozgott. Az 
újságok naptárait az előfizetők évkönyv jelleggel ingyen kapták, s egyenként sok tízezres 
példányszámokat értek el. Az évenkénti kb. másfél millió darab kalendárium döntő része 
ebbe a három kiemelt csoportba tartozott.

Ha más irányból indulva azt nézzük, hogy a parasztság, a falusi lakosság körében 
milyen naptárak voltak elterjedve, akkor is nagyon határozottan ez a három csoport 
rajzolódik ki. Az adatokat részben korabeli leírásokból gyűjtöttük ki. így a közismert 
szociográfiákból, p l. Szabó Zoltán Tardi helyzetéből, Fél Edit Kocs községről szóló 
m onográfiájából, a Faluszövetség falum onográfiáiból. A Sárospataki Főiskola 
Faluszemináriumának Adattárában 61 községről van művelődési szociográfia, s ezek az 
Újszászy Kálmán által megadott vezérfonalnak megfelelően tartalmaznak adatokat a 
naptárolvasókról, újságolvasásról és a rádióhallgatásról is.

A múzeumokba begyűjtött, korábban használatban volt kalendáriumok bejegyzései 
alapján is több száz naptár használójáról van többé-kevésbé pontos elképzelésünk. Végül 
a Tömegkommunikációs Kutatóközpont két nógrádi községre koncentrált történelmi tudat 
felmérése kapcsán 1979-ben minden 45 év feletti megkérdezettnek tettünk fel kérdéseket 
az 1945 előtti kalendáriumhasználatra vonatkozóan.

Közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy a kalendárium mindig kicsit társadalmi rétegek 
feletti műfaj volt, ami igen sokszor nehezen köthető társadalmi-kulturális rétegekhez. Ez a 
korábbinál még inkább így volt a két világháború között. Például a parasztság körében is 
előfordult a legszínvonalasabb, legterjedelmesebb, sőt legdrágább naptár, a Pesti Hírlap 
Naptára vagy a Kincses Kalendárium, amelyet eredetileg, 1896-ban Rákosi Jenő a 
hagyományosabb Ízlésű középosztály, illetve a színvonalasabb kispolgárság számára 
indított. Sőt, a polgári liberális Esti Kurír Naptárát is megtaláltam napszámos családnál.

A jellemző, az olvasmányok nagy tömegét adó kalendáriumok azonban nem ezek 
voltak. A felsorolt forrásokból az tűnik ki, hogy a húszas években a különféle kisgazda- és 
agrárius naptárak, a harmincas években pedig a Hangya naptárai voltak messze a 
legelterjedtebbek. Fél Edit p l. Kocson, zsellértől a nagygazdáig, mind a hat számba vett 
háztartásban Hangya naptárt talált. Református falvakban elterjedt volt a Szeretet Szövetség 
“Segítsetek naptára” meg a “Keresztyén naptár”, katolikusok körében pedig a Katholikus
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Népszövetség naptára. Ezeket maguk az egyházak terjesztették.
Elég gyakran lehet találkozni az újságok naptárai közül a Gömbös alapította 

Függetlenség c. lap naptárával, az Új Nemzedék és az Új Magyarság naptárával. Meglepően 
gyakoriak a különféle paraszti mozgalmakkal kapcsolatos lapok naptárai: az Igazság, 
Független Kisgazda, Szabad Szó naptára, s a negyvenes években már ide sorolható az 
egyébként korábban is elterjedt Kis Újság naptára. Sűrűbben fordul elő a Friss Újság naptára, 
ritkábban a Magyarság, még ritkábban a Magyar Nemzet naptára.

A három jellemző naptárcsoport közül részletesebben szeretnénk foglalkozni a 
leginkább dominánssal, a kisgazda és agrárius érdekeltségű szervezetek kalendáriumaival. 
Ahhoz azonban, hogy az új jelenségeket érzékelni tudjuk, röviden szólni kell a világháború 
előtti időszakok domináns naptártípusának néhány jellegzetességéről. A paraszti népesség 
körében 1848 után a legelterjedtebbek a Bucsánszky- és a Méhner-féle olcsó ponyvanaptárak 
voltak. A magyarországi naptártermésnek felét, majd harmadát, később negyedét adó 
Bucsánszky-cég naptárait elemeztem részletesebben. Úgy találtam, hogy a reformkortól 
kezdődően a parasztság naptárral való intenzívebb ismerkedésében meghatározó volt a 
paraszti árutermelés, a polgárosodás lassú kibontakozása. Növekedett az időpontok 
számontartásának fontossága, s ezekhez a mindennapi érdekekhez kapcsolódott alapvetően 
a naptárhasználat terjedése.

A Bucsánszky-naptárak tartalmának vizsgálata viszont azt mutatja, hogy a gyakorlati 
igényeket kielégítő tartalom a szorosabban vett naptárrészre, vásárnaptárra és a kamatmutató 
táblára szorítkozott. Ezen kívül - eltérően a közhiedelemtől 1850 és 1890 között egy sornyi 
gyakorlati tanács, információ sem volt ezekben a naptárakban, s ezt követően egészen a 
világháborúig is csupán 1-2 oldal. 1890-ig a hirdetések is hiányoztak. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a paraszti olvasóközönség a tradicionális életmóddal való szakítás, az 
új gazdálkodási, vásárlási, érintkezési szokások kialakítása tekintetében nem haladt előre 
annyira, hogy a szerkesztőnek számolnia kellett volna a gyakorlati célú modem információk 
iránti tudatosabb igényekkel.

Úgy tűnhet, mintha ez ellentmondana annak, hogy a kalendáriummal az emelkedő, 
a polgárosodás útjait járó paraszti rétegek ismerkedtek. A polgárosodás útjai azonban 
sokfélék. A jobbágyfelszabadítás után a parasztság emelkedésének módozatait az határozta 
meg, hogy a konjunktúra a búza termelésének, s így az extenzív módszereknek kedvezett. 
A parasztság nagy többsége a polgárosodásnak még 1848 előtt megkezdett útjain haladt 
tovább, a tradicionális elemek széles körű, de nem radikális módosításával. A parasztság 
zöménél volt emelkedés, gazdagodás, bizonyos individualizálódás, változott az időszemlélet, 
de mindez még a régi alapokon történt. Lényegében a paraszti kultúra megtartásával, részben 
a hagyományos értékrendszerre támaszkodva, a hagyományos elemek lehetséges 
tökéletesítésével. Fejlődés volt ez, egyfajta modernizáció, de hogy mennyire korlátozott, 
az majd csak a századfordulóra derült ki. Ennek a korlátozott paraszti fejlődésnek, 
polgárosodásnak jellegzetes tömegkommunikációs eszköze volt a kalendárium.

Az elemzés szerint a korlátozott fejlődésnek a kettősségét tükrözi a kalendáriumnak 
szinte az egész tartalma. Ebből most csak egy dolgot emelek ki. 1850 és 1880 között 
megtalálható a XVIII. században kialakult falusi élet, életkultúra, világkép sok eleme. A 
ráhagyatkozás a földöntúli legfelsőbb hatalom elrendelésére, a kiszabott sorsba való
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belenyugvás, a hagyományos rendhez, gazdálkodáshoz, szokásszerűséghez való 
hozzásimulás. De megjelent a polgári értékszerkezet magvának, a szabad individuumnak, 
az alternatívák között választó egyéniségnek, a polgári erényekkel felruházott embernek a 
sugallata is. Olyan polgári erényeket is kultiváltak, mint a szorgalom, a munka, a 
takarékosság. Az “Emberé a munka, Istené az áldás” korábbi jelszavával szemben most 
gyakoribb fordulat a naptárakban: “Segíts magadon, az Isten is megsegít”. Számtalan más 
példán is bemutathatnánk a korlátozott fejlődés kettősségét. A mi szempontunkból most az 
a lényeges, hogy a reformkori ismeretterjesztő Mezei Naptár, majd az abszolutista hatóságok 
által is támogatott, népművelő célú kis naptárak elhalása után, egészen az első világháborúig, 
a profitorientált nagy naptárkiadók tömegesen termelt naptáraiból - amelyeknek központi 
szerepe volt a paraszti kalendáriumhasználatban - teljességgel hiányoztak a mindennapi 
gyakorlati célú ismeretek, az okszerű gazdálkodást kultiváló cikkek, az életmód és 
életkultúra polgárosodását, a civilizációs fejlődést határozottan segítő közlések.

A világháború utáni agrárius, illetve kisgazda érdekeltségű naptárak ebben a 
tekintetben mutatják a leglényegesebb különbséget. Természetesen e naptárak előzményei 
azért visszavezethetők a háború előtti évekre. Mint ahogyan a századforduló táján kezdtek 
mutatkozni a korlátozottan modernizálódott paraszti üzem nehézségei is. Akkor lett 
nyilvánvaló, hogy a polgárosodásnak a parasztság zöme által járt útja válságba került. Az 
az út, amely a hagyományos elemek, termelési technikák, üzemvitel tökéletesítését jelentette, 
s új szemléletet, a szorgalom, a munka, a takarékosság kultuszát, de lényegében a 
hagyományos paraszti kultúrában gyökerezve. Nagy erővel vetődik fel újra a paraszti 
polgárosodás, a falu emelkedésének, modernizációjának a problémája. Egyféle válasz erre 
is az agrárius újkonzervatívok buzgólkodása. A születő paraszti és kisgazdamozgalmak is 
részben ennek köszönhetik létüket. Az újkonzervatív agráriusok ideológiájával politikai 
törekvéseivel Szabó Miklós foglalkozott. Úgy tűnik, feltáratlanabb azonban a mindennapi 
gyakorlati szervező tevékenységük. Ebből számunkra most csak az az érdekes, hogy 
kalendáriumot is adtak ki. Az első kezdemény az Országos Központi Hitelszövetkezet 
évkönyve 1903-ból. Jelentősebb vállalkozás az 1907-től az OKH, a Gazdaszövetség és az 
OMGE közös kiadásában induló Népbarátja naptár, amelyet 1911-től a Gazdaszövetség 
egyedül ad ki 60-70 ezer példányban. 1911-től adja ki az OMGE a Magyar Földműves 
naptárt 50 ezer példányban. Ugyanekkor már más kiadóknál is jelentek meg “földműves” 
és “gazda” címzéssel ellátott naptárak. A magyar naptárak címében, a megelőző évtizedek 
1% ával szemben az 1900-as években 4%-nál, az 1910-es években pedig 6%-nál voltak 
jelen ezek a fogalmak. Mindezen naptárak tartalmaztak már gazdálkodási tanácsokat is. 
Tehát a tisztán piaci viszonyok alapján termelő kiadók is észrevették, hogy tényleges igény 
támadt ilyen naptárakra.

Az említett két naptár volt azonban a legnagyobb példányszámú, a leggondosabban 
szerkesztett, s ezek tartalmazták a legtöbb gazdálkodási szakismeretet. A terjedelem 25- 
35%-a volt gyakorlati célú tanács, felvilágosítás, ismeretterjesztés. Ez óriási fordulat volt a 
parasztsághoz is eljutó naptárak történetében. A naptárak előszavában, 2-3 évvel az indulás 
után el is árulják, féltek attól, hogy a kiadvány komoly iránya, s a sok szakismeret miatt az 
nem lesz kelendő. A siker az 50-60 ezerre felfutó példányszámmal minden előzetes félelmet 
megcáfolt. (Heckenast Falusi gazdája az 1860-as években alig tudott 5000 fölé menni.)
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A huszas évek elemzendő naptárainak még egy szálon megtalálható az előzménye. 
Nagyatádi Szabó István pártjának lapja, a Magyar Lobogó is adott ki naptárt 1913-tól. 
1918 őszétől az agrárius és a kisgazda-csoportosulás a mögötte álló szövetségekkel együtt 
egyesült, aztán különvált, majd végleg egyesült, de a sajtó és a naptárkiadás terén mindig 
megmaradt a két alakulat.

A Nagyatádi-féle csoportosulás 1920-tól 1930-ig adta ki a Kisgazda naptárát és a 
Magyar falu naptárát. A Rubinek- féle párt, az OMGE, Gazdaszövetség, ill. a Faluszövetség 
gárdája (Buday Barna, Schandl Károly, Meskó Zoltán, Mayer Emil) mint üj Barázda 
Lapkiadó Rt., 1920-tól 1932-ig adott ki évente 5-10 különböző naptárt. A két csoportosulás 
1930-ig évente legalább félmillió kalendáriumot jelentetett meg. A teljes magyar termés 
bő egyharmadát. Ebben szerepe volt annak is, hogy 1921-ben beadvánnyal fordultak a 
miniszterelnökhöz, hogy a “selejtes, lelket mételyező ponyvanaptárak” terjesztését 
házalással ne engedélyezze. Erre a belügyminiszter olyan intézkedést hozott, hogy csak 
azok a vállalatok kapnak országos terjesztési engedélyt, amelyek naptárainak tartalma ellen 
a kultusztárca iskolán kívüli népművelési osztálya nem emel kifogást. (Sőt, ez az osztály 
különféle naptárcikkeket is Íratott, s ezeket ingyen adta a kiadóknak.)

A kisgazda-, illetve az agrárius naptárak az első években politizáltak is, jellemzőbb 
azonban, hogy a húszas években valamennyi naptár a terjedelem 20-25%-át, évente 20-30 
oldalt szentelt a gyakorlati tudnivalóknak, s ennek 30-70 -%-a mezőgazdálkodási tanács 
volt. Ehhez az az argumentáció szolgáltatta az ideológiai alapot, hogy a kisgazda a “nemzet 
gerince”, “sziklafal” stb., s ahhoz, hogy “a kisgazda széles vállain felépülhessen a 
megújhodott Magyarország, ahhoz ezt a társadalmat a tudás fegyverével kell ellátni!” A 
magyar naptárak százezreiben évről évre a gazdasági szaktudás, a tanulás fontosságát 
hangsúlyozták. S valóban a legfontosabb, legkorszerűbb ismereteket, az okszerű 
gazdálkodás tudnivalóit igyekeztek népszerű formában közkinccsé tenni. Hiszen a parasztság 
többsége meghaladta azt az állapotot, amikor a hagyomány által meghatározott módon, 
reflektálatlanul végezte, amit megfelelő időben szokás végezni.

A gazdasági cikkek kiterjeszkedtek szinte minden lényeges mozzanatra, s kiváltképp 
a mezőgazdasági termelés ugrópontjaira. Szóltak a vetésforgó, a másodvetés, a talajművelés 
kérdéseiről. Minduntalan visszatér a tarlóhántás s az őszi mélyszántás problémája. Sokat 
foglalkoznak a. talajerő-utánpótlással, trágyakezeléssel. Rengeteg cikk szól a műtrágyázás 
előnyeiről, a szuperfoszfát hatásáról. A húszas években erről sok hirdetés is van. Propagálják 
a szálastakarmányok, a lucernán és a lóherén túl a bükköny és a csillagfürt termelését, a 
hüvelyesek termesztését. Különösen sokat foglalkoznak a kapások közül a burgonya, a 
kukorica termesztésének kérdéseivel, a fajtaválasztással, a vetőgumó- és a vetőmag
ellátással. Általában is tárgyalják a nemesítés, a nemesített vetőmagvak előnyeit. A hirdetések 
között is sok foglalkozik a vetőmagokkal. Sokat írnak a zöldség- és gyümölcs-termesztésről, 
ültetésről, fajtákról, metszésről, kártevőkről, permetezésről, a kecskeméti és a nagykőrösi 
gazdák eredményeiről.

Az állattenyésztés minden ágáról rendszeresen találunk cikkeket. Sokat foglalkoznak 
a szarvasmarha tenyésztésével, a fajtaválasztással, a tenyészállatok kérdéseivel, a harmincas 
években a törzskönyvezés fontosságával, a takarmányozással, a silózással, a tejhozam 
növelésével, a tejfeldolgozással. Talán még többet írnak a sertéstenyésztésről, a fajták, a
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mangalica és a hússertések, ill. a keresztezések problémáiról. Mindezt fényképekkel, 
rajzokkal illusztrálva. Általában minden témát gazdagon illusztráltak. Szólnak a sertéspestis 
és az orbánc elleni védekezés módjáról, a kettősoltásról. írnak a lótenyésztésről is, de többet 
az aprójószágokról, főleg a baromfitenyésztésről, a fajtákról, a baromfitelepekről, a 
tojástermelés fokozásáról. Az érvelésben nem egyszerűen a több termelésre utalnak, hanem 
gyakran hivatkoznak a jövedelmezőség szempontjaira, a munkaerő-megtakarításra (pl. a 
kukorica sorvetésénél és lókapás művelésénél), az értékesítés lehetőségeire.

Figyelemre méltó a hirdetési struktúra átalakulása is. Míg a világháború előtt a 
leggyakoribb az egészségügyi csodaszerek hirdetése volt (a hajnövesztők, mellnövesztők, 
a titkos betegségek elleni medicinák, az univerzális gyógyszerek, mint az Elsa Fluid és a 
Petőfi életelixir, amely utóbbi 43 betegség ellen volt jó), addig most, főleg a húszas évek 
elején a legszámosabb a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó hirdetések, mindenekelőtt 
a gépek, felszerelések hirdetésének csoportja: ekék, vetőgépek, szénagyűjtő, szecskavágó, 
répavágó, kukoricamorzsoló, daráló, rosták, borprés, szőlőzúzó, háti-, kézi- és fogatos 
permetezők, tejgazdasági felszerelések, motoros fűrész, de cséplőkészülékek és traktorok 
is. Az egyéb technikai cikkek között szaporodnak a varrógépek, nagyon megnőtt s igen 
fontos a kerékpárok hirdetése. Érdekes a zseblámpa megjelenése, s a könnyű, vászon Dorco 
cipő karrierje. A naptár vastagságától függően elmaradhatatlan a zongora vagy a 
tangóharmónika hirdetése, a gramofon, majd a harmincas években a rádió propagandája.

Flogyan értékelhetjük összefoglalóan az eddig elmondottakat? Nyilvánvaló, hogy a 
parasztság elsősorban nem kalendáriumból, s nem is olvasással szerezte még ekkor sem, 
még az új ismereteit sem. Mindazonáltal nem lehet véletlen, hogy ekkor jelenik meg a 
kalendáriumokban nagy mennyiségben az okszerű gazdálkodás ismeretanyaga, mint az 
újszerű paraszti szaktudás elengedhetetlen feltétele. Ez nyilván tükre úgy a hivatalos 
törekvéseknek, mint a megszülető paraszti igényeknek, s valószínű, hogy bár igen korlátozott 
mértékben, de hatótényezője is a fejlődésnek. Annak a változásnak tudniillik, hogy a 
természetes paraszti szocializáció során kisgyermekkortól kezdve elsajátított tradicionális 
tudás rovására előtérbe kerültek az egyre tudatosabb tanulással megtanult szakismeretek. 
(Ez a fejlődés elvezetett a mezőgazdasági szaktudás intézményes elsajátításának kitérjedéséig 
az “aranykalászos gazda” tanfolyamoktól kezdve a mezőgazdasági szakiskolák 
szaporodásáig.) S tényezője annak a változásnak is, hogy a paraszti társadalom nyitottabbá 
vált, növekedett az újdonság iránti érzékenysége, s készsége ezek befogadására.

Az nem állapítható meg nagyobb pontossággal, hogy az egész parasztság körében 
egyébként elterjedt naptárak szóban forgó cikkeit a réteg milyen csoportjai olvasták 
elsősorban, s hogy az olvasottakat mennyire hasznosították. Mégis bizonyos, hogy még ha 
csupán csak a kalendáriumtulajdonosok kisebb része olvasta is e cikkeket, az ismeret, az 
információ akkor sem veszett el. Bekerült a paraszti ismeretháztartásba, az információknak 
a paraszti társadalmon belüli cirkulációjába, a termelési tudásba, kipróbálták, s a minta 
tovább hatott.

Nem remélhető, hogy a termelési kultúra kalendáriumcikkek elolvasásával egyik 
napról a másikra változzék. A kultúra, így a termelési kultúra is fokozatos épülés, szüntelen 
formálódás. Kétségtelen tény, hogy a modernizáció olyan fontos mutatóiban, mint a gépi 
vonóerő, s általában a drágább gépek elterjedése és a műtrágya alkalmazása, a húszas évek
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némi fejlődése után a válság olyan nagy visszaesést hozott, ami e tőkeigényes területen 
egészen 1937-38-ig tartott. Mégis a szakmai ismeretek számos vonatkozásában már az 
adott korszakban hatottak a paraszti termelési kultúrára, s a termelés minőségi mutatóiban, 
sőt terméseredményekben is megmutatkoztak, hosszabb távon pedig mindenképpen 
megfogantak. A paraszti, mezőgazdasági termelés technikája, kultúrája, az üzemvitel módja, 
a paraszti szaktudás nagy átlagban a hatvanas évekig nem haladta meg azt a szintet, amit 
mint ideált naptárainkban bemutattak.

Időben tovább haladva, a harmincas években a legnagyobb példányszámú 
kalendárium már a Hangya naptár volt. Ebben a terjedelem 50-60%-át tették ki a gyakorlati 
ismeretek, tanácsok. Ezen belül is megtaláljuk azokat a mezőgazdasági szakismereteket, 
amelyekről már szóltunk. Ezek az ismeretek egyébként megtalálhatók a falvakba eljutó 
újságok naptáraiban is, kiváltképpen az Igazság, Szabad Szó, s ehhez hasonló naptárakban. 
Sőt, még az egyházak naptáraiba is jutott belőlük.

Új azonban, hogy a Hangya-naptár nem csupán mezőgazdasági szakismereteket 
közölt, s esetleg csak ezek tárgyalása közben mutatott rá a jövedelmezőségi szempontokra, 
hanem kifejezetten közgazdasági, az értékesítéssel foglalkozó cikkeket is hozott. 
Közgazdasági rovatot nyitott. Ilyen más naptáraknál is előfordult a harmincas években. (A 
Függetlenség naptáránál p l. szintén rendszeres volt.) Elvétve már a világháború előtti 
Népbarátja naptárban is találtunk olyan cikket, hogy mi minden befolyásolja a gabonaárakat. 
1922-ben olvasunk arról, hogy a megtakarított pénzt, a tőkét miként kell okosan befektetni. 
Most viszont sorozatban jönnek az ilyen cikkek: A magyar búzakérdés történeti 
áttekintésben. A mai sertéspiac kívánságai. A szarvasmarhatenyésztés üzleti kérdései. 
Tengeritermelés és -értékesítés. A baromfi-, a tojás- és a toliértékesítés megszervezése. 
Találunk olyan gyakorlati jellegű tanácsokat is, mint: Konyhakertészeti termelvények piaci 
előkészítése és értékesítése. A gyümölcsértékesítés lehetősége, a jövedelmezőség kérdése. 
De találhatunk nagyobb átfogó, elemző cikkeket is: A világgazdaság az elmúlt esztendőben. 
A magyar gyáripar, pénzügy, mezőgazdaság mérlegei. A külkereskedelmi mérleg. A valuták 
alakulása. Hová exportálunk? Honnan importálunk? Sűrűn találkozunk olyan fogalmakkal: 
piaci helyzet, árukívánalom, jövedelmezőség, áralakulás, előállítási költség, mérleg, hitel, 
árak, a piac igényei, stb.

A Hangya-naptárban ugyan a harmincas évek második felében, Wünscher Frigyes 
igazgatósága idején már a Hangya szövetkezeti, értékesítési és termelésszervezési kérdései, 
a szövetkezetpolitikai cikkek kerültek előtérbe, majd a kötött, irányított gazdaság kívánalmai, 
de nyilvánvaló, hogy a fentebb vázolt kultiváció (amely, mint említettük, nem szorítkozott 
a Hangya-naptárra) kapcsolódott egy kibontakozó új igényhez, s segítette is a kalkuláló 
piaci magatartás terjedését, a parasztság közgazdasági kultúrájának fejlődését. A kalkuláló 
piaci magatartás persze elsősorban a piacon forgolódva, a gyakorlatban alakul ki, de 
valószínűleg a közgazdasági fogalm ak bem utatott kultivációja is segítette a 
hagyományosabb paraszti szemlélet alakulását a modem árutermelői attitűd irányába, s 
fogalmakat adott a piaci magatartások racionalizálásához. Természetesen itt is elmondhatjuk, 
hogy a hatás parasztságon belüli lokalizálásához, s a hatékonyság felméréséhez nincsenek 
eszközeink. Bizonyossággal csak annyit állíthatunk, hogy ezek az ismeretek, nézetek, 
szempontok, fogalmak szintén bekerültek a paraszti társadalmon belüli cirkulációba.
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Mindenesetre ai számító gazda, a baromfitenyésztésből, tojásból pénzelő, tejpénzt 
összerakosgató, élelmes parasztasszony típusa ekkor vált elterjedtebbé. S talán nem túl 
durva következtetés, ha utalok arra, hogy annak a paraszti nemzedéknek a derékhada, 
amely nemzedék - élve a hatvanas évektől megnyíló lehetőségekkel - olyan nagyfokú 
árutermelést bontakoztatott ki, a harmincas években érett ifjúvá, fiatal gazdává, s többek 
között ezeket a naptárakat is olvasta.

A leghagyományosabb paraszti mentalitást jól jellemzi a már idézett szentencia: 
“emberé a munka, Istené az áldás”. A jobbágyfelszabadítás után kialakuló új paraszti 
szemléletet azzal jellemeztük, hogy “Segíts magadon, megsegít az Isten!” A Hangya
naptárban pedig 1937-ben ezzel a címmel jelenik meg cikk: “Emberé a munka, Istené az 
áldás, ami pedig utána következik, az az értékesítés.”

A harmincas évek végére a tradicionális paraszti életforma végleg összetöredezett, 
a hagyományos falu felbomlott. A kortársak, a népi szociográfusok többnyire a bomlást, a 
tanácstalanságot, a zavarodottságot látták. Nem tagadva az útkeresés tétovaságait, 
hangsúlyozni kell - főleg a harmincas évek végétől - a próbálkozások dinamikáját, az 
útkeresés intenzitását, a mentalitások változását, a hallatlan erős mozgást, az újabb 
modernizációs folyamatok beindulását is. Szerény adalék ehhez a kalendáriumok itt 
bemutatott szerepe az új ismeretek, értékek bevezetésében, a szaktudás és az árutermelés 
fogalmainak kultivációjában.

Jegyzetek

A dolgozat elsősorban az említett kalendáriumok szövegének elemzésén, illetve az elkészített 
kalendáriumbibliográfia feldolgozásán alapul.
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Gábor I. Kovács:

The Role of the Calendars in Shaping Peasant Mentality in Hungary 
During the Interwar Years.

The present study offers an analysis of the calendars published in Hungary 
between the two world wars, ard concludes that a new type of calendar, 
published by the various peasant and smallholder organizations and the 
churches, came to dominate the market. These were widely read by the peas
antry, and included a substantial section of agricultural tips, many of which 
were incorporated into production. These tips represent not only the official 
line but also the emergence of new demands, and played a key part in the 
shaping of peasant mentality and the emergence of a new, market-oriented 
production.
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