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kártyázásról miniatűr monográfiát ad (az 
utókor ki is szedte ezt a kéziratból, külön 
is lemásolgatták): ebben allegorikusan 
értelmezi, mi a Tromf, az Asszony vagy a 
Király a kártyában, még a kártyaemeléshez 
is tud analógiát. Vagy hogy az „üdő mula-
tás közben szerzett versek” elé egy négy-
sorost illeszt: 

Mellyeket iratott mások pennájával, 
Érkezvén az tavasz Gergely gólyájával, 
Ki újjúlni kivánt fáknak bimbójával, 
Benedek fecskéje kezdett nótájával. 

Egyszerű versike, ügyes is. Ám Gergely 
gólyáját Zrínyi és Gyöngyösi is emlegeti 
(e kötet jegyzetei is). Március 12. Gergely 
– március 21. Benedek. És a két „képecs-
ke” az időjóslás (prognosztikon) régi ha-
gyománya. Koháry itt a köz-tudást idézi 
fel. 

Százával idézhetünk hasonló példákat e 
kötetből. Kincsesbányája lehet mentalitás-
történetünknek. Örülhetünk, hogy 300 év 
után mi végre együtt láthatjuk és olvashat-
juk e versvilágot. 

Voigt Vilmos 

DUKKON ÁGNES: RÉGI MAGYARORSZÁGI KALENDÁRIUMOK 
EURÓPAI HÁTTÉRBEN 
Budapest, Eötvös Kiadó, 2003, 230 l. 

Dukkon Ágnes olyan téma monografi-
kus feldolgozására vállalkozott, amelyről 
már meglehetősen sokat írt a hazai szak-
irodalom, azonban mégsem készült róla 
összefoglaló munka: a kora újkor egyik 
legnagyobb volumenű olvasmányanyagát, 
a különböző nyomdák által kibocsátott 
kalendáriumokat vette részletes vizsgálat 
alá, áttekintette témáikat, funkcióikat, 
változataikat s használatuk formáit is. Mint 
könyve elején megjegyzi: a történeti Ma-
gyarországon kiadott nem magyar nyelvű 
nyomtatványok, valamint a külföldön 
kibocsátott magyar nyelvű naptárak is 
vizsgálódási köréhez tartoznak, mivel az 
anyagnak nyelvek szerinti szétválasztása 
indokolatlan lenne. Ez az álláspont érthető, 
hiszen ugyanazt a kalendáriumot, ugyanazt 
a műveltséganyagot a multietnikus régió-
ban a különböző társadalmi rétegek szá-
mára a megfelelő nyelveken adták ki, 
latinul, németül, magyarul vagy éppen 
biblikus cseh nyelven a szlovák lakosság 

számára. A vizsgált időhatárok: a 16. szá-
zad harmadik harmadának kezdete egyfe-
lől, s 1711 másfelől, a 18. századra nézve 
csupán rövid kitekintésre vállalkozott a 
szerző. Ezt két szempont indokolja: ekkor-
ra sok tekintetben megváltozott a kalendá-
rium műfajának funkciója, ugyanakkor a 
kiadványok mennyisége erősen megnőtt, 
ez a kor már egy másik, újabb (s feltehető-
en más módszerű) feldolgozást igényel. 

A könyv elsődleges érdemét talán ab-
ban lehetne megjelölni, hogy összefoglaló 
jellegű, ilyen vonatkozásban akár úttörő 
vállalkozásnak is mondható, ha az eddigi 
szakirodalom eredményeinek szintetizálá-
sát, rendszerezését és olykor kritikai meg-
rostálását vesszük alapul. Mint a szerző 
fogalmaz, könyve „a régi naptárak műve-
lődéstörténeti szerepének komplex bemu-
tatására tesz kísérletet: az irodalomtörté-
net, a történelem, a folklór, a tudománytör-
ténet, a művészettörténet és a könyvészet 
szempontjainak érvényesítésével áttekinti 
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és értékeli a kalendárium-műfaj hazai 
megjelenését és felvirágzását” (9). Jogos 
ez a célmegjelölés, hiszen a téma valóban 
többé-kevésbé érinti a felsorolt tudomány-
ágak valamennyiét, s igen hasznos kiegé-
szítéseket lehet tenni a kalendáriumok 
vizsgálata révén e diszciplínák ismeret-
anyagához. Hozzátennénk még a felsorol-
takhoz a mentalitástörténetet és a pszicho-
lógiatörténetet is, minthogy a kalendáriu-
mok használóinak mindennapi életét, gon-
dolkodásmódját, viselkedését, egész világ-
szemléletét jelentékeny mértékben befo-
lyásolták a bennük olvasottak, az általuk 
közölt képek, ábrák, illusztrációk. Hasznos 
interdiszciplináris feladat tehát számba 
venni a régi naptárak szellemiségét, isme-
retanyagát, mondhatni: életviteli útmutatá-
sait, gazdasági vagy éppen egészségügyi 
tanácsait, minthogy ezek a köztudat fontos 
alakító tényezői közé tartoztak a kora 
újkor évszázadaiban. 

Az értekezés öt nagyobb fejezetre tago-
lódik, ezek különböző nézőpontok szerint 
közelítik meg a tárgyalt anyagot.  

Az első a téma kutatási körképét vázol-
ja fel. Taglalja azt a sajátosságot is, amely 
a kalendáriumi kiadványok kettősségéből 
adódik, ugyanis szöveg és kép, textus és 
imago bennük együttesen jelenik meg, s az 
utóbbinak sem kevesebb a mondandója, 
mint az előbbinek. Annál is inkább, mivel 
a korai újkorban még nagy volt az analfa-
béták száma, s számukra a képek többet 
jelentettek a szövegeknél. Az illusztrációk 
dekódolása, a jelképek interpretálása a 
modern kutatáshoz természetszerűen hoz-
zátartozik, ugyanis csak ezáltal fejthető 
meg, hogy ezek miféle ismereteket hor-
doztak, mit jelentettek, milyen műveltségi 
horizontokat nyitottak meg a korabeli 
használók számára. 

A második fejezet a kalendáriumnak a 
korabeli Európában játszott szerepét tekin-
ti át. Dukkon Ágnes helyesen emeli ki 
fontos szempontként, hogy a középkor 
dekoratív kivitelű kódexeiben még az 
imakönyv és a csízió együttesen szerepelt, 
s ez nem véletlen. Arra viszont talán még 
határozottabban is utalnia lehetett volna, 
hogy ekkor a keresztény kultúrkörben a 
szentek ünnepei alapvető időtagoló ténye-
zőnek számítottak, részint mert nagyszámú 
munkaszünetes napot eredményeztek, ré-
szint pedig mert összefüggtek a mezőgaz-
dasági munkák végzésének idejével. Az 
időszámítás másik mértéke a vegetációs 
ciklusok egymásutánja, amely a csillagá-
szattal együtt az antikvitásból örökölt 
ismeretanyag, s ez a középkorban konta-
minálódik a kereszténység szenttiszteleté-
vel és ünneprendjével. A szentekhez fo-
hászkodás a jó termésért, valamint – mo-
dern kifejezéssel élve – az agrometeoroló-
gia egyaránt a naptárra figyelést erősítette, 
így a vallásos képzetek és a gyakorlati élet 
tevékenységei között épp a kalendáriumok 
teremtettek szoros kapcsolatot. Ezt a keve-
redést az értekezés kellő súllyal veszi 
figyelembe, s az örökölt régi és a megjele-
nő új kultúrkör paradigmaváltását is szá-
mos példával mutatja be. Itt legfeljebb a 
húsvétszámítással kapcsolatos viták emlí-
tése hiányolható, további kutatási feladat 
lehet a korai középkor asztrológiai tradíci-
ójának és a keresztény időszámítás szink-
retizmusának a beható vizsgálata. 

A harmadik fejezet a kalendáriumok 
külső jegyeit, megjelenési formáit elemzi, 
vizuális eszköztárát vizsgálja. Ezen belül a 
bolygóábrázolások, a zodiákus jegyek, a 
hónapokat megszemélyesítő illusztrációk, 
a csízióábrák, valamint az evangéliumok-
ból vett jelenetek ábrázolásai alkotnak 
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külön csoportokat. Igaza van a szerzőnek 
abban, hogy a reneszánsz az antik mito-
gráfiák jelentékeny kultuszát hozza magá-
val, a figurális ábrázolások és az irodalom 
egyaránt kedveli az istenek bemutatását, 
imago és textus is szívesen tematizálja az 
istenek genealógiáját és karakterisztikus 
vonásait. Fontos megfigyelés, hogy Cesare 
Ripa Iconologiája, valamint a naptárak 
fametszetei nagyon közel állnak egymás-
hoz az ábrákat illetően, s mivel az előbbiek 
a régebbiek, Ripa munkájának összegző 
jellege rajzolódik ki ezáltal. Mégsem ne-
vezném Ripa művét valamiféle összekötő 
kapocsnak a populáris és az elit kultúra 
között, hanem inkább arra a következtetés-
re hajlanék az ábrázolások rokonságát 
illetően, hogy ekkor nem volt túlzottan 
nagy távolság a két kultúra között, ugyan-
azon asztrológiai-mitológiai szimbolikus 
elemek szerepeltek mindkét szférában, 
legfeljebb a tanult emberek többet és ár-
nyaltabban láttak meg belőlük, mint az 
alacsonyabb műveltségűek. 

A negyedik fejezet a Magyarországon 
kiadott naptárak helyzetét, funkcióját, 
művelődéstörténeti jelentőségét veszi 
górcső alá. Világosan kitűnik ebből, hogy 
a könyvkiadók financiális egyensúlyát 
éppen ez a műfaj biztosította, ebből szár-
mazott az a bevétel, amely lehetővé tette 
az igényesebb könyvek kinyomtatását. Ez 
utóbbi sajnos már akkoriban sem volt 
rentábilis, viszont a korabeli kiadókat 
(főként Lőcse, Nagyszombat, Kolozsvár 
esetében) éppen az dicséri, hogy e két 
szempontot együttesen szem előtt tartot-
ták, s nem mondtak le a tömeges kalendá-
riumkiadás mellett az igényes olvasmá-
nyok közzétételéről. Az a megfigyelés, 
hogy a szórakoztatás és a hasznosság 
együttesen van jelen e kor naptáraiban, 

nem meglepő, eddig is ismert volt. Új 
eredménynek, s nem egy esetben izgalmas 
felfedezésnek látom viszont azt a fejtege-
tést, amelynek során Dukkon Ágnes az 
asztrológia és a politikai konstellációk 
összefüggéseit tárja fel. Csak egyetlen 
példát ragadok ki ehelyütt ennek szemlél-
tetésére. Az RMNy 414. tételszámon re-
gisztrált Wilhelm Misocacus-féle Prog-
nosztikon, amely 1578-ban a kolozsvári 
Heltai-műhelyben jelent meg, az RMNy 
ismertetése szerint az üstökösökről szóló 
értekezés. A hosszabb címből természete-
sen ennyi derül ki, minthogy az nem más, 
mint „az új kométa felől való jövendülés, 
mely […] megjövendöltetöt Danczkába 
Vilhelmus Misocakus mester által, és 
dedikáltatott az felséges és hatalmas István 
királynak, Lengyelország királyának”. 
Erről a kiadványról Dukkon Ágnes derítet-
te ki, hogy a szerzői álnév mögött egy 
Schellhas nevű, németalföldi származású, 
Gdańskba költözött orvos és asztrológus 
áll, akit jóslásai miatt feketemágusnak 
tartottak. Schellhas-Misocacus éles Habs-
burg-ellenes beállítottsága azután már 
magyarázat arra, hogy a kalendárium ma-
gyar változatát miért dedikálták Bátho-
rynak. Nem kétséges ugyanis, hogy a len-
gyel trónért folytatott politikai küzdelem-
ben győztes uralkodónak az 1570-es évek 
második felében még igencsak szüksége 
volt arra a támaszra, amit a közvélemény-
formáló jóslás az orosz háború előtt nyújt-
hatott, s amely hatalmának legitimitását és 
társadalmi bázisát is erősíthette a bécsi 
törekvésekkel szemben. 

Végül az ötödik fejezet a kalendáriu-
mok tradicionális tartalmának fokozatos 
változását regisztrálja a 17. század folya-
mán. A teológiai beállítottság, a morális 
intelmek sokasága erősen jellemzi e kor 
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naptárait, de mellettük a gyakorlati élet 
kívánalmai is nagy teret kapnak. A prak-
tikus tanácsok kiterjedtek többek között a 
rágcsálóirtásra, a káposztát rágó hernyók 
elleni intézkedésekre, a fejősteheneket 
megrontó varázslók elleni fellépés módjai-
ra, s természetesen az állatok és emberek 
betegségeinek gyógyítását célzó receptek 
közlésére. A postajáratokat, a vásárok 
megrendezését vagy éppen az álmok meg-
fejtését is innen ismerhette meg a kor 
átlagembere. A magasabb szintű tudomá-
nyos ismeretek elsőként a felső-magyar-
országi latin és német nyelvű kalendáriu-
mokban tűntek fel, különösen Frölich 
Dávid bártfai kiadványai járnak elöl eb-
ben. Itt foglalkozik egy alfejezet a régi 
naptárak toldalékaiban közölt krónikákkal, 
amelyek valóban fontos információkat 
nyújtottak a szerző vagy kiadó felekezeti 
és politikai hovatartozásáról és nézeteiről. 
Olyan árnyalatokra is kiterjed itt Dukkon 
Ágnes figyelme, mint a katolikus, ill. pro-
testáns naptár szóhasználati különbözősé-
ge ugyanazon eseményről szólva: a temp-
lom „elvétetett”, ill. „odaadattatott”, a 
nézőpontok különbözősége nyilván nem 
véletlen (177). Erősebben hangsúlyoztuk 
volna azonban itt a Calendarium histo-
ricum szerepét a protestáns történetírás 
ösztönzésében, még arra is van példa, 
hogy a kalendárium üres lapjaira a tulaj-
donos saját élete eseményeit írta be (Thur-
zó György, 1597). 

Tanulságos az asztrológiai jóslások sor-
sának alakulása is, ezt az értekezés egyes 
fejezeteiben követhetjük nyomon, nem 
véletlen, hogy Mária Terézia ezeket kitil-
totta a kalendáriumokból a 18. század 
közepén. Az már kérdéses, hogy a Mikes 
Kelemen által összeállított „öreg emberek 
kalendáriuma” a naptárak paródiája-e, 

miként Dukkon Ágnes írja. Ezt inkább a 
helyzet paródiájának érezzük, az öreg 
Bercsényi házasságának enyhén ironikus 
rajzát adja itt Mikes, bár kétségtelen, hogy 
ez összefügg a naptárral is. 

A zárszóban foglalt összegzéssel egyet-
érthetünk: a naptárkiadás különösen jól 
példázza azt, hogy a kelet-közép-európai 
régió (elsősorban a német, lengyel és ma-
gyar művelődés) igen szoros kölcsönha-
tásban állt egymással, több tekintetben 
szerves egységet alkotott. Ugyancsak 
meggyőző annak a folyamatnak a bemuta-
tása, amelynek során az illusztrációk sze-
repe fokozatosan csökkent, fontos jelen-
téshordozó momentumokból dekorációs 
elemmé váltak a fametszetek. A fejtege-
téseket követő függelékben néhány jelleg-
zetes szövegrészlet olvasható (a tartalom-
jegyzék idevágó lapszáma téves, nem a 
171., hanem a 187. lap), ezek a kiadói 
intelmek nyelvtörténeti kuriózumokat is 
tartalmaznak. Mind az itt közölt szemelvé-
nyek, mind a közreadott ábrák és címlapok 
sora, valamint az illusztrált naptárkiad-
ványok kronológiai rendben adott jegyzé-
ke hasznos kiegészítést jelent a téma be-
mutatásához, bár egyes képek az eredeti 
példány sérülése miatt nem lehetnek telje-
sek. Célszerű lett volna egy terminológiai 
szótárt is összeállítani a legfontosabb fo-
galmak értelmezésére (csízió, prognosz-
tikon, judicium, horoszkóp, konstelláció, 
zodiákus stb.). 

Egyetértünk a szerzővel abban, hogy a 
hóráskönyvek itteni említése indokolt, 
hiszen kalendáriumokat és hozzátartozó 
illusztrációkat bőségesen tartalmaznak. 
Hazai könyvtáraink számos ilyet őriznek 
(44), s az 1969-ben megjelent reprezenta-
tív albumban Soltész Zoltánné le is írta 
őket. Ezt követően azonban némelyikből 
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facsimile kiadás is készült, tanulmánnyal, 
ezeket nézetünk szerint érdemes lett volna 
számba venni. Ilyen pl. az ún. Egri 
Hóráskönyv (Horae Beatae Mariae Vir-
ginis, facsimile kiadása Iványi Sándor 
tanulmányával, Bp., 1976), amely a 15. 
század végén készült, a franciaországi 
Tours-ból származik, Pyrker érsek jóvol-
tából Egerbe került s ma is a Főegyházme-
gyei Könyvtár legbecsesebb kincsei közé 
tartozik. Ebben a reprezentatív kiállítású 
imakönyvben 24 kalendáriumkép találha-
tó, s mivel magyar tulajdonban van, talán 
indokolt lett volna az itteni összképben 
helyet kapnia. 

Egy hasznos bibliográfia említését is 
hiányoljuk. Noha csak az 1701-es évvel 
kezdődik, tehát a vizsgált korszaknak az 
utolsó évtizedével, mégis érdemes lett 
volna utalni arra, hogy a mai Szlovákia 
területén kiadott kalendáriumok teljes 
bibliográfiája megjelent Maria Kipsová, 
Tatiana Vancová és Želmira Gešková 
munkájaként, s ez a további kutatások 
számára nagy segítséget fog jelenteni 
(Bibliografia slovenských a inorečových 
kalendárov 1701–1965, Martin, Matica 
Slovenská, 1984, 823 l.). Hiányzik a re-
gisztrálása Szelestei Nagy László közlésé-
nek, amely magyar és német nyelvű ka-
lendáriumtöredékeknek különféle kötés-
táblákból történt kiáztatásáról adott hírt 

(MKsz, 1995, 304–310), s ennek eredmé-
nyeképpen olyan érdekességet közölt, mint 
egy 1590-es töredéken, a Georg Stadius 
styriai hercegi matematikus által Grácban 
szerkesztett magyar kalendáriumban a 
napszámzás kifejezés, amely tudomásunk 
szerint a korban egyedülálló magyarítása a 
kalendárium szónak. 

A könyv végén található bibliográfia 
igen hasznos, számos külföldi szaktanul-
mányt sorol fel, amelyek a hazai kutatás-
ban idáig nem (vagy alig) voltak jelen. 
Kisebb pontatlanságok akadnak azért eb-
ben az irodalomjegyzékben. Richards 
alapvető monográfiája eltérő megjelenési 
dátummal szerepel a 43. lapon, ill. az iro-
dalomjegyzékben. Néhány esetben az 
idézetek nem a kritikai kiadásból származ-
nak (pl. Mikes Kelemen), ez feltehetőleg a 
kiadónak tett engedmény, tudományos 
igényű értekezésben viszont a leginkább 
autentikus kiadás használata lenne indo-
kolt. 

Az ilyesféle aprólékos kritikai meg-
jegyzések azonban végül is nem változtat-
nak azon a tényen, hogy több tudományág 
számára is igen hasznos, hézagpótló, fon-
tos és tanulságos könyv a Dukkon Ágnes 
munkája, amely a jövőben megkerülhetet-
len tétele lesz a hazai kalendáriumtörténeti 
vizsgálódásoknak. 

Bitskey István 

GYULAY LAJOS NAPLÓI, I–II (1848–1849) 
Sajtó alá rendezte V. András János, Csetri Elek, Miskolczy Ambrus, Budapest, ELTE 
Román Filológiai Tanszék–KSH Levéltára, 2003, 323 + 410 l. (Transylvanica Varietas). 

Egy régi forráskiadói adósság első rátá-
ja – nehéz másképpen minősíteni gróf 
Gyulay Lajos (1800–1869) 140 kötetre 
menő naplófolyamából az 1848/49-re eső 

hat kötetnek – Gyulay számozása szerint a 
46–51.-nek – mostani közreadását. Az ifjú 
arisztokrata előtt családi hagyomány is állt 
mintaként: egyik őse, Gyulay Ferenc 


