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Ki nem lehet mondani, mi nagy iparkodással 
fáradoztak a külső nemzetek,  

hogy a gyermekeket is az olvasásra tsábítsák. 
 Hát mi hogy igyekeztünk  

gyermekeinknek szíveket megfogni? 
(Mindenes Gyűjtemény, 1790) 

 
  Az angol John Newbery1 publikálta a világ első gyermekkönyvét  
A Little Pretty Pocket-Book címen 1744-ben, Londonban. A gyermekirodalommal 
foglakozó nemzetközi szakirodalom2 ettől az időponttól számítja az esztétikai 
értékű nemzeti gyermekirodalmak megszületését. Az angol példa nyomán 
Európa-szerte megindult a gyermekkönyvek és gyermekeknek szóló perio-
dikumok kiadása.  
  A hazai magyar nyelvű gyermekirodalom a felvilágosodás idején és a 
reformkorban született, és tette meg első lépéseit. A XVIII. század második 
felében fordítások, átdolgozások, később eredeti magyar gyermekkönyvek szü-
lettek. A korabeli Erdélyben számos értékes gyermekkönyv látott napvilágot, és 
Kolozsváron jeletek meg az első magyar nyelvű gyermeklapok. 
  Számos felvilágosodás kori szerző véli úgy, hogy a gyermekek kezébe 
magyar nyelvű olvasmányokat kell adni, mégpedig színvonalas és értékes 
könyveket. Ez azonban nem volt egyszerű, hiszen alapvetően igen kevés olyan 
könyv volt forgalomban Magyarországon, melyeket a gyermekek is olvashattak. 
  A korszak magyar pedagógiai gondolkodói közül néhányan elméleti 
műveikben is foglalkoztak a gyermekek olvasmányaival és az olvasásra nevelés 
fontosságával. A híres erdélyi Teleki család tagja, idősebb Teleki László  
A nevelésről címet viselő, kéziratban maradt munkájában3, 1796-ban arról írt, 

                                                 
1 Newbery, John (1713–1767) angol könyvkerekedő, sikeres gyermekkönyv szerző. 
2 Bingham, Jane – Scholt, Grayce: Fifteen Centuries of Children's Literature: An Annotated Chronology 
of British and American Works in Historical Context. Westport, 1980; Darton, Frederick: Children's 
Books in England:Five Centuries of Social Life. Cambridge, 1982; Hunt, Peter Ed.: Children's 
Literature: An Illustrated History. Oxford, 1995; Rahn, Suzanne: Children's Literature: An Annotated 
Bibliography of the History and Criticism. New York, 1981; Geschichte der deutschen Kinder-und 
Jugendliteratur. Hg. Wild, Reiner. Stuttgart, 1992; Hurrelmann, Bettina (Hrsg.): Klassiker der 
Kinder- und Jugendliteratur. Frankfurt, 1995. 
3 Teleki László: A nevelésről. [1796.] MTAK Kézirattár, Régi s új írók 4-r. 133 sz. 
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hogy az olvasóvá nevelés mennyire fontos. Ha a gyermek már megtanult ol-
vasni, értelemmel olvasson, és „az olvasást a gyermek ne tartsa munkának, 
hanem gyönyörűségnek. Az olvasáshoz való hajlandóságot, ha már így megvan, 
igen könnyű nem tsak fenntartani, hanem napról-napra tovább is vinni.”4  
Az olvasásnak nemcsak az értelmi, hanem az  érzelmi nevelésben is szerepe 
lehet. Ezt a gondolatot Teleki így fogalmazza meg: „Vannak könyvek, melyek 
nem tsak az értelmet, hanem a szívet is fejlesztik.” Azt vallja, hogy a gyer-
mekeket semmiféle olvasmánytól nem szabad eltiltani, még olyanoktól sem, 
melyeket a felnőttek szerint nem értenek. Az olvasás engedélyezése és meg-
vonása a jutalmazás és a büntetés eszköze lehet. Teleki László hatalmas 
könyvtárában megvolt csaknem az összes, a korszakban megjelent ifjúsági mű, 
melyhez a Teleki gyermekek (köztük akadémiánk első elnöke, Teleki József, 
vagy az 1848-as forradalom párizsi követe, a Kegyenc szerzője, ifjabb Teleki 
László is) szabadon hozzáférhettek. 
  Nemcsak a főurak, hanem az erdélyi iskolák tanárai is fontosnak tar-
tották az olvasóvá nevelés kérdését. A máramarosszigeti református kollégium 
tudós tanára, Hari Péter 1802-ben kiadott, leendő tanítóknak szánt művében5 
arról is ír, hogy a 8-10 éves gyermekeket rá lehet, és rá is kell szoktatni az 
olvasásra, de az olvasmányokat jól kell megválasztani. Csak az értékes, erkölcsi 
tanulságokkal szolgáló, de a gyermekek korának és értelmi képességeinek meg-
felelő műveket szabad a kezükbe adni.  Hari jó néhány olvasmányt ajánl a 
fiataloknak. A felsorolt művek a korszak legkiválóbb és legmodernebb munkái, 
melyek magyar nyelven is hozzáférhetők.6 
  Ha csoportosítani akarjuk a felvilágosodás idején és a reformkorban 
magyar nyelven megjelent, gyermek- és ifjúsági olvasmányul szolgáló köny-
veket, megállapíthatjuk, hogy négy fő témakör alakítható ki. Az első csoportba 
a gyermekek és ifjak vallási nevelését segítő művek tartoznak. Ezek száma igen 
jelentős, fordítások és magyar szerzőktől származó eredeti művek is találhatók 
közöttük. A második és legnagyobb csoportba olyan műveket sorolhatunk, 
melyeknek fő célja a helyes erkölcsi elvek meggyökereztetése a fiatalokban.  
A harmadik csoportba tartoznak azok a könyvek, melyek nem tekinthetőek is-

                                                 
4 Teleki László: i. m. 65. p. 
5 Hari Péter: A szigethi k. vallástételt tartók főoskolájának tanításbéli Systemája. Kolozsvár, 1802. 
6 Ajánlja Salzman Okosdi Sebestyén című művét (mely magyarul 1797-ben jelent meg Kassán, 
Igaz Simon fordításában). Hasznosnak tartja Campe művét, mely 1793-ban látott napvilágot 
Kolozsváron magyarul (Amerikának föltalálásáról a gyermekek és ifjak kedvekért). Az idősebbeknek 
Péczeli József: Henriás című, 1786-ban megjelent könyvét, és Haszonnal mulattató mesék címmel 
1788-ban napvilágot látott munkáját javasolja. Ajánlja Budai Ézsaiás: Régi tudós világ históriája 
(1802) és Gvadányi József:  A világnak közönséges históriája. (1794 ) című történeti munkáit is. 
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kolai használatra szánt tankönyveknek, mégis tudományos ismereteket nyúj-
tanak. A negyedik csoportot a csupán szórakoztató művek jelentik. 
  Első ifjúsági műveink fordítások voltak. A fordítás szót itt nem a mai 
értelemben használjuk. Ezek a fordítások nem követik szóról szóra az eredeti 
művet, inkább átdolgozásoknak tekinthetők. A fordítók a kor szokása szerint 
rövidítettek, rövidebb-hosszabb saját szövegeket, gondolatsorokat is betoldot-
tak az eredeti szövegbe. Európában a XVII–XVIII. század fordulóján jelentek 
meg a világirodalom remekeiből gyermekek számára alkalmasnak talált, és szá-
mukra átírt történetek. Ezeket kezdték fordítani a magyar gyermekek számára. 
  1755-ben jelent meg a Máramaros megyei főispán, gróf Haller László7 
fordításában, Fenelon Telemachos kalandjai című munkája8 (Les Aventures de 
Télémaque, 1699.). A regény az antik görögök világát mutatja be, egyik célja 
éppen a mitológia megismertetése a fiatal olvasókkal, bár emellett számos 
állambölcseleti, erkölcsi tanulsággal is szolgál. A mű közel két évszázadon 
keresztül a francia iskolások kedvelt olvasmánya volt. A Haller László-féle ma-
gyar fordítás is igen sikeresnek bizonyult, a következő években további három 
kiadásban is megjelent.9 
  A másik, eredendően nem az ifjúságnak szánt, de mégis igen népszerű 
ifjúsági könyvvé vált mű, mely a felvilágosodás kori Európa gyermekeinek 
körében jól ismert és olvasott könyv volt, Daniel Defoe Robinson Crusoe 
(Robinson Crusoe, 1719) című munkája. A művet, mint az egyetlen, gyermekek 
számára hasznos és értékes olvasmányt, Rousseau ajánlotta Emil című peda-
gógiai regényében, 1762-ben a szülők és nevelők figyelmébe. Ezt követően 
indult meg a Robinson-fordítások, illetve átdolgozások áradata Európában.10 
Németországban a filantropista elveket valló pedagógus, Campe dolgozta át 
Defoe művét gyermekek számára (Robinson der Jüngere, 1779). (Száz év alatt 
hetvenhét kiadása jelent meg Németországban.) A mű a rousseau-i természetes 
nevelés szolgálatában áll. Mindent megtanulhatott ebből a könyvből a gyermek-
olvasó, ami számára hasznos, ami erkölcsileg és értelmileg a javát szolgálta. 
Magyar nyelven is a Campe-féle fordítás vált ismeretté, melyet először Gelei 
József11 tanár és ismert tankönyvszerző ültetett át magyarra 1787-ben.12 

                                                 
7 Haller László (1717–1751) 
8 Fénelon, Saligniák Ferenc: Telemakus bujdosásának történetei. Ford. Haller László. Kassa, 1755. 
9 Mindhárom Kassán, 1758-ban, 1770-ben és 1775-ben. 
10 Vö.: Turzó Ferenc: Roboinzon és a mi Robinzon irodalmunk. Nyitra, 1899. 
11 Gelei József (1754–1838) református lelkész, tanár, az akadémia levelező tagja. Iskoláit 
Miskolcon és Sárospatakon végezte, majd Bécsben Szacsvai Sándor mellett a Magyar Kurír 
segédszerkesztőjeként működött. 1790-től a Jászberényben, később Kiskunhalason és 
Sárospatakon tanított. 
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Röviddel ezután Erdélyben a nyelvész Gyarmathi Sámuel szintén lefordította 
Campe Robinzonját13 1794-ben. Bár Gyarmathi hangsúlyozza, hogy fordítása a 
harmadik német kiadás alapján készült, megállapítható, hogy „a fordítás nem 
más, mint Gelei fordításának megszólalásig hű másolata [...] a legleplezetlenebb 
irodalmi visszaélés. [...] Plagium, s mindenesetre a legvaskosabbak közül 
való.”14 
  Robinzon történetének népszerűségét, és gyermekek számára hasznos 
voltát nemcsak a tömegesen megjelenő fordítások igazolták, hanem a témában 
hozzá hasonló művek szintén jelentős száma. Az úgynevezett „robinzonádok” 
az eredetinek szabad átdolgozásai. Csaknem minden európai nemzet meg-
alkotta a maga Robinsonját. Az első német robinzonád már az eredeti Defoe 
mű megjelenése után három évvel, 1722-ben napvilágot látott, ugyanekkor egy 
olasz Robinson is megjelent. Ezt követte a következő évben egy francia, 
később cseh, dán, lengyel, holland, ír, görög Robinsonok is születtek.  
  Az ismeretterjesztő, ám egyben szórakoztató művek közül ki kell 
emelni Campe többi, az ifjúság számára írott munkáját. Az Amerika fel-
fedezéséről szóló mű, mely szintén Európa-szerte népszerű volt, hazánkban is 
megjelent 1793-ban Kolozsváron, Gyarmathi Sámuel átültetésében.15 A könyv 
három térképet is tartalmaz, melyeken a gyermekek nyomon követhették 
Kolumbusz útját és megismerhették az új földrész természetföldrajzi jelleg-
zetességeit.  
  A gyermekek és ifjak erkölcsi nevelését, jellemük formálását számos 
felvilágosodás kori szerző tartotta fontos célnak. 1777-ben például Kolozs-
váron jelent meg egy kis könyv, mely rövid, tanulságos történeteken keresztül 
kívánt erkölcsi útmutatást adni a fiataloknak.16 
  A gyermekek számára nem elsősorban szórakoztató, hanem tudo-
mányos ismereteket is nyújtani kívánó művek sorából (amelyek azonban nem 
iskolai használatra szánt tankönyvek voltak) kiemelhetjük Christian Schulz, 
neves német pedagógus munkáját, melyet egy ismeretlen erdélyi szerző 

                                                                                                                            
12 Campe, J. H.: Ifjabbik Robinzon. Íródott a gyermekeknek gyönyörködtető és hasznos magok 
mulatságokra. Fordítódott németből magyarra Gelei József által. Pozsony, 1787. 
13 Campe, J. H.: Ifjabbik Robinzon, melly a gyermekek gyönyörködtetésekre és hasznos mulatságokra 
németül K.J.H. által irattatott. Ford. Gyarmathy Sámuel. Kolozsvár, 1784. 
14 Turzó Ferenc: i.. m. 45. p. 
15 Campe J. H. : Amerika fel-találásáról, a gyermekek és ifjak kedvekért. Kampe J. H. által németül 
irattatott hasznos és kedves könyv, mellyet némelly hazájok nyelvében gyönyörködők magyarra 
fordítottak. Kolozsvár, 1793. 
16 Jeles gondolatok rövid történetekkel a nemes szívnek képzésére az ifjúságban. Kolozsvár, 1777. 
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fordított magyarra 1795-ben.17 Hasonló céllal készült a nyelvész Gáti István18 
gyermekek számára írott rövid, mindössze 32 oldal terjedelmű természetrajzi 
könyve19, mely rendkívül világosan foglalja össze az ásványokról, növényekről 
és állatokról szóló legfontosabb tudnivalókat, kérdések és feleletek formájában, 
versbe szedve.  
  A korszakban, igaz nem túl nagy számban, de napvilágot láttak nem 
oktató vagy nevelő célzatú, hanem pusztán a gyermekek szórakoztatását célul 
kitűző kis könyvek is. Ezek sorából megemlíthetjük a Kolozsváron először 
1799-ben, majd új kiadásban, 1808-ban megjelent kötetet, mely Újj esztendei 
ajándék címmel „egy gyermekbarát” tollából jelent meg, és rövid, szórakoztató 
verseket, állattörténeteket tartalmaz.20  
  Miután röviden áttekintettük a felvilágosodás időszakában hazánkban 
magyar nyelven megjelent gyermek- és ifjúsági könyveket, elmondhatjuk, hogy 
a korszak kiemelkedő nyelvészei, jeles írói, elismert pedagógusai, de mások is, 
feladatuknak tekintették az értékes és színvonalas gyermekkönyvek összeállí-
tását, fordítását. A korabeli sajtó pedig sokszor adott hírt hosszabb-rövidebb 
cikkekben, tudósításokban a megjelent művekről. Többnyire ezek a tudósítások 
hívták fel a szülők és a tanárok, nevelők figyelmét a megjelent gyermek- és 
ifjúsági munkákra.   
  Ezzel eljutottunk témánk egy másik lényeges pontjához, a könyvekhez 
való hozzáférés kérdéséhez. A főurak és polgárok gyermekei még könnyen 
hozzájuthattak a korszakban napvilágot látott ifjúsági könyvekhez, hiszen 
szüleik megvásárolták azokat számukra. A szegény sorsú, de érdeklődő és 
olvasni szerető gyermekeknek és fiataloknak két lehetőségük volt: az iskolai 
könyvtárból vagy a nagyobb városokban ekkor már működő olvasókabinetek-
ből megszerezni ezeket a könyveket. A magyar könyveket kereső gyermek-
olvasók rétege azonban mégis rendkívül szűk volt. Városaink polgárságának, a 
kereskedő és iparos rétegeknek a nagyobb része ebben az időszakban német 

                                                 
17 A természetről való beszélgetések a gyermekek számára az ő értelmek világosíttatására szivek 
nemesíttetésekre német nyelven írta S.K., a köz haszonra magyarra fordíttatott. Nagyszeben, 
1795. 
18 Gáti István (1749–1843) nyelvész, református lelkész. Szatmár megyében, Mándon született. 
Tanulmányait Sárospatakon, Losoncon, Debrecenben és németországi egyetemeken végezte. 
Különböző helyeken lelkészkedett, 1787-től Máramarosszigeten, 1808-tól haláláig Szatmáron 
működött. 
19 Gáti István: Természet históriája, mellyet a gyenge elmék kedvekért készített. Máramarossziget, 
1792. További kiadások: 1795, 1798. 
20 Ujj esztendei ajándék. A jó igyekezetű fiúgyermekeknek ajándékozza egy gyermekek baráttya J. 
Kolozsvár, 1799, új kiadás 1808. 
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anyanyelvű volt. Fiatalabb gyermekeik, ha olvastak is, csakis német nyelvű ifjú-
sági irodalmat.  
  A reformkorban továbbra is számos fordítás jelent meg, ám egyre 
nagyobb igény volt az eredeti magyar gyermekkönyvekre is. Az eredeti magyar 
gyermekirodalom megteremtésére elsőként Döbrentei Gábor tett kísérletet 
Erdélyben, Gyulay Lajos nevelőjeként. A tíz év körüli kisfiú számára rövid 
oktató és erkölcsi célzatú, de egyben szórakoztató elbeszéléseket írt, melyeket 
szeretett volna megjelentetni. 1810 őszén előfizetési felhívást tett közzé a bécsi 
Magyar Kurírban.21 A kötet az előfizetők kis száma miatt akkor nem jelenhetett 
meg. 1829-ben megjelent gyermekkönyve, A kis Gyula könyve22 azonban az 
1810-ben megjelentetni kívánt elbeszéléseket is tartalmazza. A mű irodalom-
történészeink szerint az első eredeti magyar gyermekkönyv. A 41 prózai 
elbeszélést tartalmazó kötet hat–tíz éves kisgyermekek számára készült.  
A Tudományos Gyűjtemény kritikát közölt a könyvről23, melyet a szerkesztő, 
Vörösmarty írt.  A bírálat nagy elismeréssel szól a műről. Vörösmarty véle-
ménye szerint „a gyermekek magyar nevelése [...] divatba kezdvén jőni”, de „az 
ahhoz megkivánható könyvek” alig vannak. Éppen ezért Döbrentei munkája 
„melly a tudásra sovárgó gyermek elme vágyát…kielégíti, becses ajándék lehet a 
tanulni kezdő kis hazafiak előtt”. A recenzens számba veszi a kötet tartalmát, 
melyben olvashatók „némelly számvetésbeli gyakorlások, elbeszélések, a főbb 
találmányok, némelly ritkaságok elszámlálásai, Magyar ország földirási ös-
mertetése”. A szerző alkalmazkodott a gyermekolvasók korához, emeli ki 
Vörösmarty: „mind ez a mulatságos előadás nyelvén, mindenütt különös 
tekintettel a …kezdő elmére”. Így a kis olvasóknak „gyakorlásul”, „hasznos 
időtöltésül”, és „egyszersmind az olvasás megkedveltetésének alapul szol-
gálhat.” A bírálat kitér a kötet illusztrációinak kérdésére is, melyek felkeltik a 
gyermekek érdeklődését, és „a gyermek elmét” a hasznos ismeretek meg-
szerzésére serkentik. 
  Az 1840-es évek második felében felgyorsult a magyar gyermekkönyvek 
kiadása. Az erdélyi szerzők közül Kőváry László24, és Gáspár János25 művei 

                                                 
21 Magyar Kurír. 1810/43. sz. 
22 Döbrentei Gábor: A kis Gyula könyve, vagy fiú és leány gyermekek számára írt elbeszélések. Pest, 
1829. A mű 1845-ben bővített kiadásban ismét megjelent. 
23 Vö.: Döbrentei Gábor: A kis Gyula könyve. = Tudományos Gyűjtemény. 1829. IV. 126–127. p. 
24 Kőváry László (1819–1907) író, történész. Ő írta a „Györke könyvtára” című, nagy 
népszerűségnek örvendő könyvsorozat első (Györke Erdélyt utazza. Kolozsvár, 1847) és második 
(Györke históriája Erdélyről. Kolozsvár, 1848) kötetét. 
 25 Gáspár János (1816–1892) pedagógus. Tanulmányait a nagyenyedi református kollégiumban 
végezte, majd a berlini egyetemen tanult. 1856–1868-ig Nagyenyeden tanár. 



Fehér Katalin                               Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél 

 
voltak a legértékesebbek. Gáspár János Csemegék olvasni még nem tudó gyermekek 
számára című könyve közvetlenül a forradalom kitörése előtt jelent meg.  
A kötet hetven, németből átdolgozott gyermekmesét tartalmazott.26 Az elő-
szóban a szerző kifejti, mennyire károsak a gyermekek számára készített 
„mesterkélve csinált beszélykék”. Milyen tehát a jó gyermekirodalom? „Csak az 
ragadja meg a gyermek kedélyét, [...] ami úgy tartalomra, mint alakra nézve 
érzéskörét túl nem szárnyalja, mi saját, kedélyes világából van merítve, rész-
letekig, érzékelhetőleg és derülten eléadva.”27 Ezen a Gáspár által kijelölt úton 
indult és jutott magas fokra a XIX. század második felében gyermekiro-
dalmunk. 
  Szakirodalmunk az első magyar gyermeklapként Magyar Gyermekbarát 
című, 1843–1844-ben Kolozsváron megjelent folyóiratot tartja számon. Ez 
részben igaz is, hiszen ez volt az első, rendszeres időközönként megjelenő, 
gyermekeknek szóló magyar nyelvű folyóirat.  
  Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a külföldön a 
XVIII. század második felében kiadott népszerű gyermeklapok már meg-
jelenésük után pár évvel magyar fordításban hozzáférhetőek voltak a magyar 
gyermekek számára is. Sajtótörténetünk ezeket a fordításokat a sorozat és a 
folyóirat közti átmenetként írja le. Nézetünk szerint azonban, ha ezek nem is 
periodikumként láttak Magyarországon napvilágot, mégis azok anyagát tartal-
mazták, tehát joggal tekinthetők az első magyar nyelvű gyermeklapoknak. 
  A sorban az első a francia Marie Beaumont28 Európa-szerte olvasott 
sikeres gyermeklapja, a Le Magazin des Enfants, mely 1756-ban jelent meg 
Londonban, azután rövidesen Európa számos nyelvére lefordították.29 Ma-
gyarul Kisdedek Tudománnyal tellyes Tárháza címmel jelent meg Kolozsváron, 
1781-ben, Dersi Ö. János30 és Tordai Sámuel31 fordításában, négy részben.  

                                                 
26 Bauer Tiborné: Gáspár János jelentősége a magyar gyermekirodalom kibontakozásában (Magyar 
Óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményei II. Budapest, 1964) tévesen írja azt, hogy a 
kötet 17 eredeti magyar népmesét tartalmaz. Gáspár ebben a munkájában német állatmeséket, 
tanítómeséket dolgozott fel, melyek tartalmaznak népmesei elemeket is, de nem magyar 
népmesék. 1855-ben jelent meg mű második, 1864-ben pedig a harmadik kiadása. 
27 Gáspár János: Csemegék. Kolozsvár, 1848. Előszó. 2. b. 
28 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711–1780) francia írónő. 1757-ben Londonban 
jelentette meg egész Európában népszerű gyermeklapját. 
29 Többek között angolra, németre, svédre, és 1763-ban pl. dánra is. 
30 Derzsi Ö. János királyfalvi református lelkész. Az első két rész fordítása fűződik a nevéhez. 
31 Tordai Sámuel (1731–1801) református lelkész Tanulmányait a kolozsvári református 
kollégiumban, Bernben és Utrechtben végezte. Hazatérése után 1762-től kendi-lónai, 1779-től 
kolozsvári lelkészként tevékenykedett. Számos egyházi beszéde és fordítása jelent meg. Ő 
fordította a harmadik és negyedik részt. 
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Az előszóban a fordítók a következőket írják: „Esméretes ez egész Európában 
minden pallérozott nemzetek között. Ezeknek nevezetes hasznát tapasztalták 
sok fő, közép és alatsonyabb rendű szülék, akik gyermekeiknek neveltetésében 
illendőképpen foglalatoskodnak.”32 A füzetekben az eredeti lapból válogatott 
29 „beszélgetés” található, melyek földrajzi, természettudományi, mitológiai, 
vallási, erkölcsi, illemtani témájúak. A beszélgetésekbe, melyek két leány, vagy 
egy idősebb hölgy és egy leány között zajlanak, meséket is beleszőtt a szerző. 
Itt olvasható először magyar fordításban A szépség és a szörnyeteg címen később 
világhírűvé vált mese is33. Nem tudjuk, hány példányban jelent meg a fordítás, 
de a korabeli erdélyi főúri magánkönyvtárakban volt belőle példány. Termé-
szetesen csak feltételezhetjük, hogy a kor gyermekei közül sokan ismerték és 
olvasták. 
  A másik gyermeklap, ami magyarul is napvilágot látott a filantropista 
író, költő, Christian Felix Weiβe Kinderfreund című, 1775–1784 között megjelent 
hetilapjának – melyet az egyik legsikeresebb európai gyermeklapként tartunk 
számon – a fordítása.34 A fordító Seelmann Károly gyulafehérvári városi taná-
csos, aki 1794-ben jelentette meg A jelesebb rendeken lévő nevendék gyermekek jó 
móddal lehető taníttatásokra való út-mutatás, vagy gyermeknek barátja című munkáját. 
Az alcím: Egy héti-irás, melly a lipsiai 1776-béli ki-adás szerént, németből magyarra 
fordíttatott. A fordítás nem teljes, csak válogatás a német gyermeklap anyagából, 
és ebben is filantropista szellemű oktató erkölcsi meséket és történeteket ta-
lálunk.35   
  Szintén Erdélyben, Kolozsváron jelent meg az első eredeti magyar 
gyermeklap, a Magyar Gyermekbarát, 1843. január 3-a és 1844. december 31-e 
között, hetenként. Minden szám 16 oldalból állt. A szerkesztő Szilágyi Ferenc36 

                                                 
32 Kisdedek Tudománnyal Tellyes Tárháza. Kolozsvár, 1781. 3. p. 
33 A szépről és a Fenevadról. Uo. 50–73. o. 
34 Kristóf György (Az első magyar ifjúsági folyóirat. In Magyar Paedagógia. 1938. 218–223. p.) 
tévesen állítja azt, hogy a mű a Leipziger Wochenblatt für Kinder című folyóirat fordítása lenne. Ezt 
az 1772–1774 között megjelent lapot Johann Christoph Adelung (1732–1806) szerkesztette, és 
semmi köze nem volt az 1775–1784 között megjelent Kinderfreundhoz. Kereszty Orsolya is 
átveszi Kristóf György téves megállapítását. (Első gyermeklapunk történetéhez. In Könyv és 
Nevelés. 2000/3. sz. 138–143. p.) 
35 A fordítás megjelenéséről a bécsi Magyar Hírmondó is tudósított. 1794. I. 373. p. 
36 Szilágyi Ferenc (1797–1876) református lelkész, történész, tanár, az akadémia levelező tagja. 
Kolozsváron, Bécsben és Göttingában tanult. Hazatérése után a kolozsvári református kollé-
giumban tanított. Szerkesztette 1841–1848-ig a Múlt és Jelen című politikai hírlapot és mellék-
lapját a Hon és Külföldet. A szabadságharc bukása után Pesten elvállalta a Magyar Hírlap című 
kormányhű politikai napilap szerkesztését. 1857–1861-ig a soproni tankerület protestáns 
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kolozsvári református kollégiumi tanár volt. A lap célja: „magyar fiú és leány-
gyermekek számára […] szívet nemesítő, értelmet fejlesztő, ébresztő, gyönyör-
ködtetve oktató” írásokat közreadni. „A folyóirat anyaga általjában erkölcs, 
historia, földleírás és természet köréből lesz véve” – írja a szerkesztő.  
  A Múlt és Jelenhez mellékelve, már 1842. végén egy próbaszámot adott 
ki Szilágyi, hogy felhívja a leendő előfizetők figyelmét megindítandó lapjára.  
A korabeli élénk sajtóéletre jellemző, hogy már a próbaszámról is megjelent egy 
rövid írás az Athenaeum tárcarovatában.37 A bíráló, arra hivatkozva, hogy min-
den „valódi gyermekbarátnak” az az érdeke, hogy egy hibátlan és minden 
tekintetben értékes lap kerüljön a gyermekek kezébe, kemény bírálatot mond a 
próbaszámról mind tartalmi, mind formai tekintetben. Kifogásolja a „próba 
lapon nem kis számmal található helyesírási és nyelvtani hibákat”. Nézete sze-
rint egy gyermeklapban ilyesminek nem szabad előfordulni. „Hogy különösen 
gyermeknek könnyen érthető, s minden nyelvhibától ment, tiszta stylusú 
olvasmányokat kell nyújtanunk, kétséget nem szenved” – írja. A tartalmi kifo-
gások között első helyen említi, hogy a próbaszámban túlsúlyban vannak a 
külföldi vonatkozású írások, és ez nem helyes. A magyar gyermekeknek első-
sorban a saját hazájuk történetével, földrajzával, népeivel kell megismerkedni 
„ha csak a külföldről tanulnak, a külföldért lelkesednek”, nem helyes. Arra 
biztatja a szerkesztőt, hogy olyan írásokat közöljön a lapban, melyekből a 
gyermek „magyar szokásokat, helyeket, és általában a két testvérhont” 
ismerheti meg. A próbaszámban megjelentetett hazaszeretetről szóló cikkben a 
bíráló azt kifogásolja, hogy annak stílusa túlságosan elvont és érthetetlen a 
gyermekek számára, a cikkben „mondatnak ollyanok is, amik a gyermek termé-
szetéhez, fogalmaihoz nincsenek alkalmazva”. 
  Ha végigtekintünk a Magyar Gyermekbarát két évfolyamán, sokféle té-
mával találkozunk. A lap közölt természettudományi, történelmi és erkölcsi 
tárgyú írásokat. A természettudományi tárgyú cikkek sorába sorolhatók például 
az angolnáról38, a  jácintról39, a vörösbegyről40,  a melegről és a hidegről41  szóló 
írások. A cikkek részletesek, pontosak, a kor tudományos színvonalán állnak, 
ám a sok adat élvezhetetlenné teszi a gyermekek számára az olvasottakat.  

                                                                                                                            
iskoláinak felügyelőjeként működött. Ezután Erdély XVIII. századi történetének kutatásával 
foglakozott. 
37 Menypóri Elek: Figyelmeztető kérelem a „Magyar Gyermekbarát” szerkesztőjéhez. In 
Athenaeum. 1842. II. 76.sz. 607–608. p. 
38 Angolna. = Magyar Gyermekbarát. 1844. jan. 9. 
39 A jáczint. = Magyar Gyermekbarát. 1844. febr. 27. 
40 A veresbegy. = Magyar Gyermekbarát. 1844. febr. 27. 
41 A melegség és a hidegség. = Magyar Gyermekbarát. 1844. márc. 19. 
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A történelmi cikkek között az egyetemes és a magyar, illetve az erdélyi törté-
nelemmel foglalkozó írásokat is találunk. Ide sorolható például az I. Andrásról 
és I. Béláról42, vagy a nándorfehérvári győzelemről43 szóló cikk.  
  Ezek mellett azonban legnagyobb számban erkölcsi tartalmú elbeszé-
lések találhatók a lapban. Az erkölcsi mondanivalót hordozó cikkek közül ki 
lehet emelni például a hazaszeretetről44, a jó cselekedetekről45, a szülői szeretet-
ről46 szóló olvasmányokat.  Mindezekben a szerző a gyermek számára érthető 
helyzetekből indul ki, de az oktató szándék sokszor túlságosan nyilvánvaló. 
  A legtöbb szám végén rejtvényeket találunk, amire be lehetett küldeni a 
választ. Egy-egy bölcs mondás, illetve erkölcsnemesítő gondolat zárja az adott 
lapszámot. 
  A folyóiratban a cikkek címe általában egyetlen szóból áll. A nyelvezet 
egyszerűségre törekszik, de ez nem mindig sikerül. Sok cikk túlságosan elvont 
és tudományos, érthetetlen a gyermekek számára. Szilágyi a folyóirat indulása-
kor még törekedett arra, hogy minden szám színes és érdekes legyen, de ez a 
törekvés később egyre inkább háttérbe szorult. Van olyan lapszám (pl. az 
1844/5. sz.), amely egyetlen hosszú cikket tartalmaz. A lap egyre érdekte-
lenebbé vált a gyermekolvasók számára, az előfizetők száma csökkent, és  
1844-ben meg is szűnt. 
  Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a magyarországi magyar 
nyelvű gyermekirodalom a felvilágosodás korában született és tette meg első 
lépéseit. Kifejlődéséhez nagyban hozzájárultak azok a tudományos téren is 
jelentős eredményeket elért erdélyi szerzők (Gyarmathi Sámuel, Gáti István, 
Döbrentei Gábor, Gáspár János, Szilágyi Ferenc és mások), akik pedagógiai 
munkájuk során tapasztalták, mekkora nevelő ereje van a magyar nyelvű olvas-
mányoknak, és kötelességüknek érezték, hogy gyermekek számára magyarul 
publikáljanak.

                                                 
42 I. András és I. Béla. = Magyar Gyermekbarát 1844. febr. 6. 
43 A nándorfehérvári győzedelem  = Magyar Gyermekbarát 1844. ápr. 2. 
44 A hazaszeretetről. = Magyar Gyermekbarát 1844. jan. 1. 
45 A jó tét és halála. = Magyar Gyermekbarát 1844. ápr. 23. 
46 Anyai szeretet. = Magyar Gyermekbarát 1844. febr. 6.; A szülék iránti szeretet szép példája.  
= Magyar Gyermekbarát 1844. febr. 6. 



 

 


