
RÉGI NAPTÁRAKRÓL.
ikta fir t in g e k  k á r o l y .

Olvasóink bizonyára észrevették azt a — sok oldalról már 
esztendők óta hangoztatott — reformot, melynek Évkönyvünk 
szerkesztője a kalendárium-rovatot alávetette, midőn azt a sok 
fölösleges exotikus nevű szentektől megtisztította és azok helyét 
részint a szokásba vett újabbkori, részint nemzeti jellegű sze
mély-nevekkel töltötte be. Hiszszük, hogy olvasóink ez újítást 
helyesléssel fogadják, jóllehet sokak előtt az első tekintetre 
idegennek fog látszani, de idővel majd megszokják azt, sőt 
azzal a reménynyel kecsegtetjük magunkat, hogy Évkönyvünk 
kezdeményezése utánzókra fog találni, különösen a magyar 
ősnevek tekintetében, mely utóbbiakat eléggé kompetensnek 
vélt forrás után, az 1855-ik évben Pesten, Császár Fér m e z  
által szerkesztett és kiadott Magyar Hölgyek Naptára után 
állította egybe a szerkesztőség; e naptárra különben jelen czik- 
künk folyamán még rá fogunk térni.

Ugyancsak ez az újítás bírt bennünket arra, hogy e czikk 
keretében a régebbi kalendáriumokról egyet-mást elmondjunk. 
A rendelkezésünkre álló szűk tér azonban nem engedi meg,
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hogy körülményesebben kitérjünk a naptárak eredetére és 
azok szerepére közművelődési haladásunkban, s így csak a 
könyvnyomtatás feltalálása óta e téren észlelt főbb momen
tumok vázolására szorítkozunk, a melyek szintén eléggé vál
tozatos képet nyújtanak munkálkodásunk ez ágáról.

Mai időszámításunk a régi rómain nyugszik, melytől a kalen
dárium  elnevezést is átvette, lévén a latin szó erre calendae, 
mely a hónapok elsőjét jelölte, a mikor a rómaiakat a fórumra 
idézték s tudatták velők, hogy hány napból fog állani az illető 
hónap. A XVI. század vége felé XIII. Gergely pápa reformálta 
a régi, Julius Caesar által alapított időszámítást, a mi sok 
zavarra adott okot és teljes érvényesüléséhez több mint száz 
esztendőt igényelt. A Gergely-naptár Erdélyben Báthori Zsig- 
mond rendeletére 1591. január 1-én lépett életbe, Magyar- 
országon pedig 1600-ban. Az oláhok egyesült és nem egyesült 
egyházai azonban — az oroszt követve — máig is az ó-kalen- 
dáriummal élnek.

A könyvnyomtatás feltalálása előtt a naptárak többnyire 
egyházi czélokra szolgáltak, alkotórészeit képezvén a breviáriu
moknak és misszáléknak. A népnek szánt — vulgare — nap
tárak csak elvétve kerültek forgalomba.

Míg a mai naptárak alakja nem jutott használatba, a leg
fontosabb napokat hónapok szerint latin szavakba foglalták 
össze, melyeket a kezdő szavakról Cisio Janus néven nevez
tek. Abban a korban a dátumokat majdnem kizárólag ünne
pektől és szentek névnapjaitól számították, ennélfogva ezeket 
a napokat állították úgy egybe a Cisioban, hogy az egyes 
szótagokról mindjárt meg lehetett tudni a keltét, hónaponkint 
ugyanis két-két hexaméterbe sorolták a fontosabb ünnepnapo
kat és szenteket, úgy, hogy minden napra egy szótag és az 
illető név kezdő szótagja a hónap megfelelő napjára esett. 
Maga a Cisio szó a Circumcisio Christi-t jelentette, a Janus 
pedig mutatta, hogy január 1-jéről van szó; a versmérték és 
a hónap napjainak száma miatt kellett az egyes neveken rövi
díteni ; a 6. szótagnak: vízkereszt, epifania miatt Ep-nek kellett
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lennie. Egyik Cisio pl. így kezdődött: Cisio Janus Epi sibi 
vendicat Oc Feli Mar An Prisca Fab Ag Vincén Paul Pol Cár 
nobile lumen, a mi kiegészítve így szó l: Circumcisio Januarius 
Epiphania sibi vendicat Octava Epiphaniae Felicis Marcelli 
Antonii Prisca Fabiani Agnetis Vincenti Conversio Paulus 
Polycarpi Caroli Magni nobile lumen.

1538-ban Székely István egészen magyar nyelven írt, úgy
nevezett vulgare kalendáriumot adott ki, inkább a gyermekek 
és nép számára, a lengyel tudósoktól véve át úgy a naptári 
részt, mint egyéb tartalmát. Ez igen nagy haladás volt a 
kalendárium-irodalomban. Érdekes előszavában czélját s indo
kait így adja e lé : »Mikoron minden nemzetet látnék, hogy az 
ő nyelvén kalendáriumot szerzene, kiből az esztendőnek ünne
peit megtudhatná, igen jónak vélém én is, hogy a magyar 
nyelvre a kalendáriumot fordítnám, kiből megtudhatnák a gyer
mekek nem csak az ünnepeket, hanem hány hét lenne min
den esztendőben, az húshagyót, mely nap lenne meg az újság, 
hány órán támadna fel minden napra az nap, mikor kezdőd
nék a tavasz, nyár, ősz, té l; kibe ennek felette becsináltam 
a magyar Cisio-1, hogy könyv nélkül is az ünnepeket meg
vethetnék,* kivel vélém, hogy valamit használok a magyarul 
olvasó gyermekeknek, kit jó néven ha veendenek, többre és 
nagyobbra igyekezünk.«

Az első, tipográfiai úton előállított Cisio Janus kiadás 1470-ben 
jelent meg Augsburgban. Később (1476-ban, mások szerint 
már 1473-ban) Regiomontanus,** a nagyhírű matematikus 

- ki több éven át Mátyás király udvarán is tartózkodott —

* Kártyát, szerencsét vetni hasonlatára.
** Regiomontanus, azaz Miiller János, Königsbergben született (mely város

tól vette latin nevét) 1436. junius 6-án, meghalt Rómában 1476. julius 6-án 
mint regensburgi püspök. Budára Mátyás király meghívására jött 1469-ben, 
hogy a Corvinában lévő' görög kéziratokat rendezze ; a háborús viszonyok 
miatt csakhamar otthagyta Budát és Nürnbergben egy gazdag polgár anyagi 
támogatásával nyomdát nyitott, mely 1474-ig állott fenn és melyben Regio
montanus irodalmi munkáit adta ki.
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adott ki latin nyelvű, harmincz évre szóló csíziót Nürnbergben. 
A mai nap divatozó, egy-egy évre szóló naptárak elseje 
szintén Nürnbergben jelent meg 1513-ban.

Ulm városában 1476-ban jelent meg az első német naptár,, 
mely utasításokat tartalmazott arra nézve, milyen időben aján
latos eret vágatni. Ez egészségi s egyéb a házi gazdálkodásra 
vonatkozó útmutatások »praktikák« czím alatt csakhamar a 
kalendáriumok egyik legkeresettebb kellékévé nőtték ki magu
kat. A praktikák különböző jelek segélyével kitüntették az illető 
műtétekre alkalmatosnak javait napokat. Itt közöljük a leg- 
járatosabb jeleket magyarázatukkal együtt.

*  Érvágásra rendkívül kedvező nap ;
*í* köpülyözésre alkalmas nap;
t f t  mindennemű orvosság használatára,
B  fürdésre,

klistélyezésre,
J  gyermekek elválasztására,

hajnyírásra, hogy a haj sűrűbben nőjjön, 
ü. magvetésre és növények ültetésére, 

épületfák vágatására,
K  vadászatra 
’t  madarászaira,
.-raj halászatra alkalmas nap ;
2  szerencsétlen nap.

Magyar kiadásainkon külföldi minták szerint a czimek is a 
legkülönbözőbbek voltak, úgym int: Cisio, Kalendárium, Judi- 
cium, ítélet, Practica, Prognosticon, Almanach, Naptár, Naptár- 
Zsebkönyv, Nők Naptára, Névkönyv, Czím- és Névtár, s újabb 
időben a legváltozatosabb nevű és tárgyú elnevezések csaknem 
megszámlálhatatlan sokasága.

A legelső magyar nyelvű naptár Bécsben jelent meg 1562-ik 
évre, Hoffhalter Ráfáel nyomtatásában. Magyarra fordította



RÉGI NAPTÁRAKRÓL 27

Bornemissza Péter (ki maga is később mint könyvnyomtatú 
működött Magyarországon). Egyetlen példánya 1893-ban talál
tatott a Batthyány herczegi család körmendi levéltárában. Bécs- 
ben később egész sora jelent meg a magyar kalendáriumoknak,, 
czímlapjuk leleményesen vagy a nemzeti czímert, vagy a koronát

H ázi és Ú t i

U J  K A L E N
D A R I O M,

Kristus Urunk fzúletéfe után
I735dik Értendőre,
A’ Pólusnak 48 grií/Mrig-való 

[magassága £erént,

Magyar Orfzágra, Erdélyre, e's reTz-fzcréll' 
1 az ö £om£éd Tartományira, 

alkalmaztatott

S O L A N U S  S Á M U E L
Utat,

Cunt Grat. & Privu . Sac. Cat$. Regq; Mattís, 

L ö  T S É N

B í e v e k  J á n o s  kéltségével.

ábrázoló vignettával díszítve és rendesen valamely befolyásos- 
magyar főúrnak ajánlva. A Magyarországon készült naptárak 
szintén jobbára valamely főúr vagy városi hatóság protekto
rátusa alatt keltek szárnyra, vignettájukat azonban inkább egyik
másik égi test vagy más alkalmatos ábra képezte.
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Ifj. Heltai Gáspár mint első díszítette 1592-ben Kolozsvárt 
megjelent csízióját a szövegben is szépszámú fametszettel. 
E naptár egyetlen teljes példányát a Magyar Tudományos 
Akadémia könyvtárában őrzik. — A kalendáriumok alakja vál
takozott már az első időben 32-ed réttől egészen 4-ed rétig.

M a g y a r  O r s z á g n a k ,
éf h ozzárV ah l T a r to n iá n 'jih a k j e m lé k eze te s  dolga).

Kristus URunk Éüleeéfe után-való 371 efzfendobeo a’ 
Magyarok Scytbiáb6\ ki-kéfciílnek.
_ 373. A’ Tanais vizen által kelvén icooooo Eurojiábi 

jonek , Béla, Kéva és Kadika Hadnagyaik alatt.
580. Pannóniában le-telcpednek.
401. Atilla Magyar Hertzeggé,
416. azután Magyar Királlyá tétetik;
441. Német-és más Orfiágokat puíztítja;
444. Sikámbriában öröme első napján meg-hal, eceté

nek 124 , birodalmának 44 esztendejében.
445. Csaba és Aladár, Atillának két Fiai, a’ birodalomért 

egymás ellen támadván, többire el-fogyatták hadaikat;
Azután Csaba 1 5000 meg-maradot't Magyarival Scythába 

viízíza-tér; az el-efett Aladárnak meg-maradott Magyarjai 
3000 Erdélyben meg-telepednek, kik magokat Székelyek
nek nevezik.

4 4 3 .  Pannóniát a z  OJlrogotufok e l- fo g la l já k .

500. A’ Hwtno-Avaresek a’ Tanais vize meilo! ki-jö’yén,. 
Magyar.Orlzágnak némelly réfieit lakják-,-kiket Nagy-Ká- 
roly Tsáízár igen meg-rontott.

526. A’ LoqgobarcltisoV Pannóniába jöttének, kik 308 
elztendöben Olafz-Orízágba költözvén, ott maradtanak.

744. A’ Magyarok máfodfzor jonek-ki Scylhiából Ma* 
gvar-Orfzá'gba 210000, Árpád, Gyula, Kend, Szabóit*,-Urs, 
Lee! és Verbutz 7 Kapitányok alatt.

D 4  Sc3-

Szövegoldal az 1735. évi lőcsei naptárból, eredeti nagyságban.

Előállítottak pedig Bécsen kivűl a XVI. században magyar 
naptárakat még Rártfán, Debreczenben, Galgóczon, Kolozsvárt, 
Nagy-Szombatban, Nagyváradon, Gyula-Fej érvárt; a XVII. szá
zadban e helyeken kivűl Csepreg, Brassó, Kassa, Kőszeg, 
Keresztül-, Késmárk, Lőcse, Pápa, Komárom, Pozsony, Tejfalu 
és Zsolna városokban.
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A XVII—XVIII. század leghíresebb kalendáriumjai kétség
kívül a komáromi és a lőcsei voltak. A komáromira Töltési István 
kapta a privilégiumot 1705-ben ; a szabadalom erre vonatkozó 
pontja következőkép hangzik: »tiltatnak mindazok, kik 15 
esztendőknek elfolyása alatt Komáromban lakozó Töltési István,

MA G Y A R  K R Ó N I K A
A  Aíagyar Nemzetnek emlékezetes v i-

A fé lt dolgairól. & c.
N no- C risti : 3 17  A ’ Magyarok Scythiá- 

ból ki-kéÉülnek.
3 7 3 - Tanais vizén által kelvén , tiz-£áz &» 

Seren Európába jönek.
389. A ’ Magyarok Pannóniában le-télepeóneíi 
40 1. Árillár a’ Magyarok ^íertzegjekké té£ik 
4 i Ó. Atilla Magyar Király léfzen.
4 4 1. Atilla Német orfeágot puÉtitja,
444. Atilla Sikámbrtában meg-hai, életének 

J 1 4 .  birodalmának pedig 44-dik eétendejében.
44 j .  .Csába és Aladár, Atillának két fijai a’Bi- 

rodalomért egymás ellen támadván,a’ Magyarok 
cgymáft majd mind le-vágják, Csába az ö 1500* 
aneg-maradott Magyarival Scithiaba vi££a mé
lyen , Aladárnak(ki azon hartzon el-is véfi.3000, 
meg-maradott Magyarjai Erdélyben meg - tele
pednek; kik m3gokot Székelyeknek nevezik.

448. Pannóniát az Oílrogottusok el-foglalják. 
500. A ’ Tanais vize mellől ki-jött Hunnus 

Avárefek (kik-is Orokokvagy T ó to k ,) Magyar 
OrÉágnak némelly rékeit lakni el-foglalják. Az- 
Btáí) N. Károly Tsákár ezeket rontotta-meg igen 

P a  5}*.
Szövegoldal az 1787. évi kolozsvári naptárból, eredeti nagyságban.

(úgy utánna következendő két ágon lévő maradékinak) mun
káján kívül Magyar Calendariumokat, kik ennek előtte Lőcsén 
szoktanak volt ki nyomtattatni, akár kisebb, akár nagyobb 
formában, és akármely typussal is, egész Magyar és Erdély 
országokban bé hozni merészelnének, az privilégiumban kiadott 
kemény büntetés alatt«. Hogy e kiváltságot hazai nyomdászaink
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törvényesnek el nem ismerték s annak Töltési érvényt nem 
birt szerezni, bizonyos abból, hogy 1705-től fogva nemcsak 
Lőcsén, hanem Kolozsvárt és sok más helyen jelentek meg 
továbbra is magyar naptárak.

Később, midőn a komáromi nyomda elzüllött, a Győrön 
működő Streibig nyomdászok állították elő a komáromi naptárt.

A lőcsei naptárnak nagy híre volt az országban, német 
kiadása azon túl is elterjedt, Sziléziában, Lengyelországban. 
Nyomtatója és tulajdonosa a Brever-család volt. Egy későkori 
lőcsei naptár-czímlapot bemutatunk a 27-ik oldalon. 1735-ik 
évre szól és Brever János költségével állíttatott elő. Kérdés, 
hogy hol, melyik nyomtató-műhelyben? A száz évig (1623— 
1727) működött Brever-nyomda 1735-ben már évek óta szüne
telt és feloszlásban volt, a mennyiben berendezésének egyik 
része az 1745-ben alapított nagyváradi szemináriumi nyomdának 
képezte alapját, másik része pedig Nagy-Károlyba került az ottan 
1754-ben felállított grófi nyomdába. Ki volt ez a Brever János? 
Minden valószínűség szerint a nyomdász Brevereknek egyik 
leszármazottja, mesterségére nézve talán kompaktor. S mint
hogy tudjuk, hogy abban az időben a kompaktorok naptárakat 
is hoztak forgalomba, úgy közelfekvő az a föltevés, hogy a 
kérdéses 1735-i naptárt Brever, a kompaktor állította elő, még 
együtt levő nyomdai eszközeivel. Érdemes volna, ha könyv
tudósaink e homályos kérdés mibenlétét kideríteni igyekez
nének.

Közelebb szemügyre véve e naptárt, dicsérnünk kell a sza
batos szedést, mely egyúttal szép betűanyagról tanúskodik, 
valamint az egyenletes nyomást, a vörös nyomásnak pontos 
beleilleszkedését a feketébe a kalendáriom-részben, míg a czím- 
lapon a vörössel nyomtatott 2-ik, 3-ik, 5-ik, 11-ik és 13-ik 
sorok közűi csakis az évszám sora van túlmagasan tartva. 
A naptár oktató része szép keskenyvágású elzevirfajta betűből 
van szedve, mely az abban az időben még ujdonságszámba 
ment hosszú ékezetű o és ű betűkkel is bir már.

Állításunk bizonyítására a 28. oldalon közöljük szövegének
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egy oldalát, a »krónika« kezdetét, szembeállítva vele a kolozs
vári református kollégium nyomdájából 1787-ik évben kikerült 
»új és ó kalendáriom« szövegéből kivett hasonló tárgyú oldalt. 
Első pillantásra feltűnik itt a lőcsei nyomda munkájának tipo
gráfiai szépsége, az ötvenkét esztendővel későbbi kolozsvári 
kalendáriummal szemben. Különben a kolozsvári produktum 
szakbeli kiállítása egészében gyarlónak mondható.

Érdekes a lőcsei és kolozsvári naptár összehasonlítása az 
ünnepek dolgában. A lőcsei naptár katholikus jellegű, s az 
összes egyházi ünnepnapokat, még a május 1-ére eső Fülöp 
és Jakabot is vörös nyomásban tünteti ki, addig a református 
kolozsvári naptár még István király napját sem méltatja vörös 
nyomásra s ilyen színben csak a főbb ünnepnapokat nyomja ki.

Az egyes hónapok rendesen két-két oldalt foglalnak el, a 
második oldalon megmaradó ürességet különböző »bölcs« mon
dásokkal töltve ki. Ezekből ideiktatjuk a kolozsváriban levő
ket, melyek következőkép hangzanak:

Január.
Jánus midőn nyitott ujj abban Esztendőt, 
Kettős ábrázattal néz múltat s  jövendőt. 
Ember! nézz a kezdő s végső határ kőre ; 
Tekints hátad inegé, vigyázz is előre.

Február.
A Jég kristály színű, de sík s töredékeny 
Nagyra vágyó ! ne légy erről feledékeny. 
Tündöklő ditsősség halmán ki meg szál

lasz :
Hó-halomra hágtál, sik jég hátán állasz. 
Egy kis meleg szél fú, a torha jég romlik, 
Egy posta kürtöt fú, már kő-várad omlik.

Márczius.
Télben Tavaszt, Nyárban majd Telet

óhajtunk;
Nyughatatlan szív az, mely erőt vett 

rajtunk.
Most a Nap az égen közép útját tartja, 
A virtus közepén ha jársz, ott nincs 

martja.

Április.
A mezítelen Föld zöld köntösét ölti, 
Gyomrába temetett halottjait költi. 
Tiszteld ruházóját a mezítelennek.
Féljed is Biráját holtnak, elevennek.

Május.
A Méhész Májusi Rajból vár Unokát, 
Serénység szerzi meg az haszon birtokát. 
Egy Restnek, az hívság piaczán leülve, 
Szájába nem répül töltött galamb sülve.

Junius.
A Júh megnémulván enged a Nyírőnek, 
Példáját ajánlja minden szenvedőnek. 
Legszebb gyapjuruhánk egy júh terhe vala, 
Puha selymünk otsmány féregnek fonala.

Július.
Kegyes Bóáz! úgy vess gabonádba sarlót, 
Hogy az árva Rúthnak engedj gazdag 

tarlót.
Mit álmadsz Faraó ! vajha bé ne teljék, 
Hogy a kövért léhás búza fok elnyeljék.
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Augusztus.
Oktatják a serény Gazdát munkás han

gyák,
A tsillagos eget példázzák kalangyák. 
Tsuda ! mikor Ceres izzadva dolgozik, 
Paliás pihenésnek párnáján nyújtózik.

(Oskolai vacatio.)

Szeptember.
A szántóvas alá meghódolt Irtovány, 
Magot k é r ; a Naptól pirul a járdovány. 
Az emberi munka nem tölt hordót, vék á t; 
Várja a 's irt s áldást, az ég ajándékát.

Október.
A bornak legjavát nyomja kemény sajtó, 
Bízzál, oh terhektől megnyomott sóhajtó !

M ondjad: mikor sullyosbb kereszteim
nyomnak.

Bornál drágább árra könyhullatásomnak. 

November.
Bakhus forrott musttal áztatja lopóit, 
Diánna vadnyomra bocsátja kopóit.
Sok a  nyilas Nimród, az embert va- 

dászsza
Sok a  házi Farkas az akiót megmászsza. 

Deczember.
A Disznó hasznos tsak halála óráján, 
Kövér testamentom függ a szalonnáján 
Mit nevetsz, te sobrák ! ki légy ? itt a képe, 
Meghalsz, az haszonnak örül házad népe.

Van még kezeink közt egy csomó kalendárium a jelen szá
zad elejéről, pesti, budai, váczi és szegedi vegyesen, egy öreg 
debreczeni kolléga hagyatékából. E naptárak mind 8-rét ala
kúak, míg a német nyelvűek rendesen formátlan 4-rétben 
jelentek meg, mint még ma is a Bagó-féle Ofner Schreib- 
kalender. Fönnebb mondtam, hogy e magyar naptárak vala
mikor egy debreczeni kolléga tulajdonát képezték, a mi eléggé 
sajátságos, tekintve azt, hogy Debreczenben is jelent meg 
naptár. Az 1810-ik esztendőre szóló, a budai Landerer Anna 
nyomdájából kikerült naptárban a következő talányszerű kézírás- 
bejegyzést találtuk: »A Nemes Debreczeni Typographiae Socie- 
tásnak esztendeig való béres szolgálója«, egy másik helyen 
pedig »Probatio Calami, Semminél több valami« mondást. Az 
előbbi bejegyzés arra enged következtetni, mintha Debreczen
ben a nyomdászoknak már 1810-ben lett volna egyesületük.

E kalendáriumok származnak évrendben: egy 1801-ből 
(Patzkó Ferencz pesti nyomdájából); kettő 1810-ik évből (Lan
derer Anna Budán és Grünn Orbán Szegeden); egy 1811-ből 
(Trattner Mátyás Pesten); egy 1813-ból (szintén Trattner Má
tyás); kettő 1815-ből (Trattner János Tamás Pesten és Gott- 
líb [így!] Antal Váczon); kiállításuk, úgy szedést, mint nyomást 
illetőleg, egyformán piszkos és hanyag, kivétel az 1815-ik évi
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Trattner János Tamás által előállított, melyen meglátszik, hogy 
a nyomda új, fiatal, ambicziózus gazdát kapott.

Érdekességénél fogva még közöljük az 1827-ben Magyar- 
országon megjelent kalendáriumoknak statisztikáját, a mint az 
a Magyar Könyvszemle 1899. évfolyamában közzé lett téve. 
E szerint következő helyeken jelentek meg naptárak:

Hely Nyomdász neve
Magyar Német Tót Rácz ; Oláh

n y e 1 v n

Beszterczebánya Stephany Já n o s......... _ 3.000 _ _ 1 __
B u d a ................... M. kir. egyet, nyomda — — — 3.500 ! 1.500
Buda................... Landerer A n n a ........ 10.000 8.000 6.000 _  —
Debreczen ........ Városi nyomda........ 8.000 — — — 1 —
Eszék .............. Diwaldt J. M.............. — — — 2.000 !
Esztergom ........ Beimel József ......... 5.000 — — 1 —
Győr........ ... ... Streibig József ........ 20.000 70.000 — | —
Kassa... .............. Ellinger István ... ... 16.000 4.000 — __ | _
Komárom ........ Weinmüller F r........... 12.000 5.000 — — !
Miskolcz.............. Szigethy Mihály _ 8.000 — — — 1 —
P e s t .............. Landerer L a jo s ......... 26.000 6.000 4.000 — —
Pest .............. Patzkó Jozefa ........ 5.000 — _ — —
P est.................... Trattner J. T ............... 81.000 6.000 - — I
Potsony .............. Sznisek Károly........ — 3.000 -
Pozsony.............. W eber Simon Lajos — 5.000 —
Selmeczbánya ... Sulzer János.............. — 3.000 —
Szeged .............. Grünn Orbán ........ 12.000 — — — —
Temesvár ........ Klapka József............. — 4.000 — — —
Vácz................. Gottlieb Antal ... ... 8.000 - —

107.000 117.000 10.000 5.500 í  1.500

A fali naptárakon kivűl összesen tehát 301.000 kalendárium 
jött 1827-ik évben forgalomba.

Már most tessék elképzelni a mai szakembernek azt a ren
geteg munkát, a mit az e statisztikában említett győri német 
kalendárium 70.000-re rugó példányszáma adott a századelei 
primitív fasajtóknak, a vörös nyomással járó pepecselést is 
hozzászámítva. Bizony, ily körülmények közt enyhén kell 
ítélnünk némely kalendárium mázos kiállításáról.

Illusztrácziók tekintetében még vajmi szegényesek századunk 
első három-négy tizedében a kalendáriumok. így a három 
Trattner-féle naptár hozza a magyar királyok életrajzait, a

Évk öny v . 1901. 3
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czímmel szemben pedig elég durva fametszetben Albert, V. László 
és II. Ulászló királyok képeit. A budai Landerer-naptár, szin
tén a czímlappal szemben, hozza a királyi várpalotát a csillag-

vizsgáló toronynyal, alatta pedig Buda Dunapartjának egy részét, 
mig a czímlapon mint vignetta a csillagvizsgáló ismert képe 
látható; a Grünn-féle naptáron éppen csak az utóbb említett 
vignetta van. A váczi naptár nem bir fametszésekkel.
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A kalendáriumok csinosabb kiállítására csak a harminczas 
évek végével kezdtek nagyobb súlyt helyezni, a Landerer 
és Heckenast-nyomdában megindult Pesti Magyar Játékszini 
Zsebkönyv czímű almanachokkal, melyek congreve-nyomású 
többszínű guilloche-díszítésekben pompázó borítéklapjaikkal kel
tettek méltó feltűnést.

E kategóriába tartozik az 1855-ik évre Császár Ferencz 
által szerkesztett és kiadott Magyar Hölgyek Naptára, mely 
Pesten Müller Emil sajtói alól került ki. E naptár már jól sike
rűit fametszeteket mutat be, a czímlappal szemben pedig Vidéky 
által készített rézmetszetet, Gizella királynőt, István nejét ábrá
zolva. Boríték-czímlapját az előző oldalon mutatjuk be.

Szép kiállítású az ötvenes években a Kassán W erfer Károly 
által kiadott Pfennig-Kálender is, melynek kezünk közt levő 
1854. évi folyama már fennállásának tizenhetedik évét tünteti 
ki. Á rendes negyedrét alakú naptár kőnyomás útján elő
állított képes mellékletekkel van díszítve.

Naptárak kiadásában azonban a legnagyobb tevékenységet 
Bucsánszky Alajos  fejtette ki, azzal a forradalom utáni szo
morú időben valóságos missziót végezve a köznép magyar 
nemzeti érzületének fentartása ügyében.

Bucsánszky kalendáriumjai úgy a fővárosban, mint a vidé
ken számos utánzóra találtak, a mi szintén azok jósága mel
lett bizonyít.

Az alkotmányos éra bekövetkeztével naptár-irodalmunk is 
levetette magáról gyermekczipőit és az újkor által követelt 
kívánságok nivójára emelkedett, annyira, hogy ma már úgy 
fali, mint könyvalakú naptáraink a legkényesebb igényeket is 
kielégítik.

3 *


