
FF IILLOOLLÓÓGGIIAAII   MMOORRZZSSÁÁKK  AA  MMAAGGYYAARR  
GGYYEERR MMEEKKIIRR OODDAALLOOMM  TTÖÖRR TTÉÉNNEETTÉÉBBÕÕLL

Csillag István a FISZ agárdi találkozóján (2003) elhangzott 
elõadásának szerkesztett változata

A gyermekirodalom az irodalom szerves része, épp ezért irodalom-
tudományilag úgy kell viszonyulnunk hozzá, mint a �felnõttiroda-
lomhoz�. A filológia mégis elképesztõ mértékben adósa ennek szak-
területnek: mindösszesen másfél vékonyka könyvet tud felmutatni,
az egész Drescher Pál Régi magyar gyermekkönyvek 1538�1875 (1934)
címû bibliográfiája remek bevezetõ esszével, a fél Szondy György át-
fogó igényû, de sok hibával terhes tanulmánya, A magyar ifjúsági iro-
dalom gyermekkora (1669�1848), amely 1932-ben különlenyomatban
is megjelent. Ideje tisztázni a kezdetek legfontosabb irodalomtörté-
neti tényeit, hiszen ezek nélkül a diszciplína is ingatag lábakon áll.

(Orális kezdetek) Az elsõ, gyermekeknek szóló, magyar nyelvû mû-
vekrõl nem sokat tudunk. Amirõl már bizonyosabb ismereteink van-
nak, az a rekordáló ének. Több feljegyzés is tanúsítja, hogy a 15. szá-
zadban már magyar nyelven is énekeltek és rigmusokat adtak elõ fel-
nõtt hallgatóságnak a diákok ünnepekkor (fõként ajándékgyûjtés
céljából), sõt Mátyás királlyá választásakor is. Ezek a szövegek ma
már nem ismertek, szerzõik valószínûleg iskolamesterek lehettek
(mint Pécsi Ferenc, akinek Szent Miklósról szóló éneke � véletlen ki-
vételként � fennmaradt).

(Tankönyvek, tanító könyvek) Ahogyan a magyar irodalom kezdeteinél
számon tartjuk a Halotti beszédtõl az okleveleken, gestákon keresztül
a prédikációkig, teológiai irodalomig és (biblia)fordításokig azokat a
mûveket, amelyeket a 20�21. század már nem (feltétlenül) tart szép-
irodalomnak, gyermekirodalom-történetírásunkból sem maradhat-
nak ki az elsõ évszázadok gyermekek szóló munkái: a tankönyvek, ta-
nító munkák, tanköltemények. 1538-ban jelent meg az elsõ magyar
ábécéskönyv, Gálszécsi Istváné, s bár az ábécéskönyv mûfaját magam
sem sorolom a szépirodalomba, történeti jelentõsége elvitathatatlan.

Komjáthy Benedek Az Szent Pál levelei magyar nyelven ajánlásában
(1533) � miközben lerója a szokásos tiszteletet patrónusának,
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Perényi Katalinnak � többször megemlíti, hogy fordításával célja nem
csupán az ifjú Perényi Jánost �az deáki tudományra tanojtani és [�]
nemes erkölcsökre oktatni�, hanem �sok jámbor gyermekének és sok
jó keresztyén atyámfiainak� használni, ezért könyve gyermekiroda-
lom-történetünknek is részét képezi. (Pesti Gábornak vagy Heltai
Gáspárnak nem volt ilyes deklarált szándéka Ezópusz-fordításával, az
Esopus fabulái és a Száz fabula tehát nem a gyermekirodalom része �
ez persze nem jelenti azt, hogy napjainkban ne lehetne õket gyerekek
kezébe adni mint nem nekik való irodalmat.) Hasonlóképpen gyer-
mekeknek is szánta Szenci Molnár Albert a Latin�magyar szótárt
(1604), hogy �a még zsenge gyermeki szív és ajak a legfontosabb
nyelvek alapelemeibe avattassék  be� (Borzsák István fordítása). Mol-
nár munkáját azonban � lévén szótár, s elõszava is latin nyelvû � az
ábécéskönyvekhez hasonlóan csupán mint témánk perifériáján fel-
bukkanó érdekességet említem. (Szenci Molnár kiadta Bornemisza
bölcsõdalát, az elsõ, kifejezetetten gyermekeknek írott magyar nyel-
vû verset is 1612-ben.)

A legrégebbi, kifejezetten gyermekeknek szóló, nyomtatásban is
megjelent magyar nyelvû könyv Bornemisza Péteré, aki 1577-ben
Négy könyvecske a keresztyéni hitnek tudományáról címû munkájának el-
sõ könyvét �kicsin gyermekcséknek� szánta. Katekizáló formája min-
taként szolgált a következõ évtizedek tankönyvei számára. 1591-ben
követte Erasmus János Civilitas moruma. (A szerzõ nem tévesztendõ
össze rotterdami névrokonával, kolozsvári unitárius pap volt, és
könyve a latin cím ellenére magyar nyelvû, katekizáló, vallási-világi
gyermek-illemtankönyv.)

A természettudományos, olvasókönyvként is használható, ráadá-
sul illusztrált gyermektankönyvek példája szerte Európában Come-
nius Orbis sensualium pictusa (1658), amelynek két magyar vonatko-
zása is van: a mester munkáját Sárospatakon fejezte be s ottani rek-
torkodása idején adta ki Nürnbergben, s a könyvet Bubenka Jónás
lõcsei evangélikus esperes metszetei díszítik. Elsõ magyar fordítása
(háromnyelvû kiadásban) 1669-ben jelent meg. A comeniusi mintát
1695-ben követte Szõnyi Nagy István Magyar oskolája. A mûfaj leg-
kiválóbb magyar alkotása Losonczi István Hármas kis tükör (1771)
címû könyve, amely nem csupán bibliai ismereteket közvetített, ha-
nem országunk történelmének, földrajzának rejtelmeibe is bevezette
a diákokat, s mondanivalójának summáit verses fomában írta meg.
(A gyermekeknek szánt elsõ magyar nyelvû, verses tanító könyv
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egyébként Mádi János Gyermeki elméhez intéztetett erkölcsi ritmusok
[1761] címû könyve.)

Nem tudom, iskoladrámáink mennyiben tartoznak a gyermek- és
ifjúsági irodalom történetéhez. Én egyetlen ilyen mûnek a megemlíté-
sével sem találkoztam gyermekirodalom-történeteinkben, pedig talán
nem kellene teljesen elzárkózni ettõl a mûfajtól. Tény, hogy az iskola-
drámák közönsége legalább annyira a �felnõttek� (tanárok, szülõk,
patrónusok) voltak, ám ahhoz, hogy ezeket a darabokat elõadhassák,
a diákoknak meg kellett érteniük õket, s nem lehetetlen, hogy nekik
szóló mûvekként szerették és élvezték is ezeket � legalábbis a jobbakat.

A gyermekeknek szóló tankönyvek a 18/19. század fordulóján
válnak le végképp a gyermek(-szép)irodalomról. Döbrentey Gábor
1829-ben kiadott Pali és Minka olvasni tanul címû könyve már inkább
olvasókönyv, versikékkel, rövid történetekkel, mint ábécéskönyv. A re-
formkor már a gyermekeknek szóló primer szépirodalom kezdete.

(Gyermek-szépirodalom) A magyar nyelvû gyermekirodalom kezdetét
Haller László Telemakus bujdosásának történeti címû Fénelon-fordí-
tásához szokás kötni. Csakhogy ez nem gyermekeknek-fiataloknak
készült. Az ifjúságnak szánta, de kéziratban maradt Mikes Kelemen
Gobinet-fordítása, Az ifjak kalauza, így � bár esztétikai kvalitásait Jó-
kaiig nem közelíti meg magyar prózaíró � nem lehetett hatással a ma-
gyar gyermek- és ifjúsági prózára.

A magyar szépirodalom gyermekeknek, fiataloknak szánt elsõ
könyvei fordítások. Rousseau Émile-je, mint tudjuk, egyetlen köny-
vet kapott kezébe, a Robinsont. Európa-szerte átdolgozták az ifjúság
számára Defoe könyvét, az elsõ magyar fordítás 1787-ben jelent meg,
Gelei József tolmácsolásában. Az átdolgozások mellett egyre-másra
születtek a robinzonádok is, nálunk Sándor István volt az úttörõje Jelki
Andrásával (1791), igaz, ez inkább elbeszélés, csekély terjedelmére va-
ló tekintettel. 1805-tõl ontották a magyar Münchhausen-átiratokat is,
Kossuth Lajos pedig gyermekei házitanítójával, Karády Istvánnal for-
díttatta magyarra s dolgoztatta át az ifjúság számára a Don Quijotét
(1848).

Ha e fordításáradathoz hasonlítjuk, elég sokat késett s meglehetõ-
sen szerény számú a primer magyar gyermek-szépirodalom. Döbren-
tey Gábor 1829-ben adta ki Kis Gyula könyve címen gyerekeknek szánt
elbeszéléseit, rövid történeteit. Tanítványa, Balogh János Olvasó könyve
(1833) már 60, gyerekeknek szánt elbeszélést tartalmaz. Az elsõ gye-
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rekpróza-antológia Beöthy Zsigmond munkája (Koszorú, 1837). Az
óvodáskorúaknak szánt elsõ könyvünk Bezerédj Amália posztumusz
Flóri könyve (1840), egyúttal az elsõ verseskönyv is, kottákkal, gazdag
illusztrációs anyaggal (sajnos csak késõbbi kiadásait láttam, amelye-
ket lerontottak kevesebb képpel, több idegen versbetoldással, az edi-
tio princeps értékeit Drescher Pál nyomán ecsetelem). A versek
ugyan közelébe sem érnek az ekkor már kisebb antológiányi gyerek-
vers-termésünknek, de a könyv szép kiállítása (az illusztrációk Bara-
bás Miklós munkái) és elképesztõ hatása évtizedekig meghatározta
gyerekvers-költészünket � egy Weöres Sándornak kellett jönni, hogy
elfelejtõdjön az infantilis, elviselhetetlenül didaktikus versstílus. Nem
segítettek ezen a helyzeten az igen termékeny Lukács Pál verses-
könyei (szintén 1840-tõl), igaz, az õ célja a ritmus és a rímek meg-
kedveltetése volt, nem gyermekirodalmi remekmûvek alkotása. Be-
zerédj nyomán Pósa Lajosnak köszönhetõen ez a verselési stílus an-
nak ellenére vált majd egy évszázon keresztül érvényes etalonná, hogy
a 19. század közepéig már olyan alkotásai születtek meg a magyar
gyermekvers-költészetnek, mint Csokonai Szabadság, Fazekas Mi-
hály Nyáresti dal, Vörösmarty Petike, Laboda kedve, Petõfi A Nap,
Anyám tyúkja, Arany Lacinak címû versei, vagy a gyermekeknek szó-
ló elbeszélõ költészetben Arany Rózsa és Ibolya címû verses meséje.

Ha a versek terén nagy lemaradást kellett is behoznia a 20. század
közepétõl a magyar költészetnek, a gyerekeknek és az ifjúságnak szó-
ló széppróza Remellay Gusztáv nem túl sikerült (de a maga idejében
sikeres) történelmi regényei (1857, 1860) után hamar �felnõtt�, kö-
szönhetõen Jókai, Mikszáth ifjúsági (kis)regényeinek, Sebõk Zsig-
mond és Móra munkáinak. És itt ne hallgassuk el Pósa Lajos érdemeit
sem, aki bár gyenge költõ volt, szerkesztõi-irodalomszervezõi tevé-
kenységének köszönhetõ Sebõk, Móra, Benedek Elek megnyerése a
gyermekirodalom számára. A 20. század kezdetére a magyar nyelvû
gyermekirodalom nagykorúvá vált.
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