
A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta, és be-
folyásolja ma is, az „írástudó”, rendszeresen olvasó 
emberek száma, a nemzet „pallérozottság”-ának, 
a köznép művelődésének az ügye. A Ratio Educa-
tionis is megfogalmazta 155. §-ában, hogy „Nem 
csekély mértékben befolyásolja az állampolgárok 
műveltségét, és nem ritkán bő hasznot szerez szá-
mukra azoknak az eseményeknek az ismerete, me-
lyek nap mint nap történnek a földkerekség külön-
böző részein”1

A 18. és 19. század fordulóján már számos ma-
gyar volt, akiknek lehetőségük nyílt összehasonlí-
tani hazánkat, a nyugati országokat, sőt az akkor 
sokak előtt már példaképnek számító Amerika 
kulturális helyzetét. A legtöbben a bajok gyökerét 
abban látták, hogy hazánkban az irodalmi és tudo-
mányos élet virágzásához hiányzik a széles olvasó-
közönség.2 Több felvilágosodott író és értelmiségi, 
(sőt a főrendűek közül is néhányan) elmélkedett 
azon, hogyan lehetne az analfabéta „köznép” mű-
veltségét emelni, és emellett a latinos műveltségű, 
de korszerű tudással nem rendelkező köznemes-
ség érdeklődését felkelteni a magyar nyelv- és iro-
dalom fejlesztése, a hasznos ismeretek megszerzé-
se iránt.

1 Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás 
magyar nyelvű fordítása. Ford., jegyz., és mutatók: 
Mészáros István. Bp., 1981. Akadémiai Kiadó. p. 122. 
2 „A magyar főrendek nagy része, mint hazájokból 
száműzötteknél történni szokott, nemzeti nyelvét 
elfeledte. A közép és alsó nemesség nem szeretett 
könyvekkel foglalkozni: s a tudományos Karban 
azok, kikre a franczia vagy német nyelv szeretete nem 
ragadott, a deákot kedvelték. A magyar író néhány 
oskolai ifjakat kivéve, alig talált olvasó közönséget.” Kis 
János szuperintendens emlékezései életéből. Maga által 
feljegyezve. 2. kiad. Bp., 1898. Franklin Társulat. p. 313. 
Idézi: Kulcsár Adorján: Olvasóközönségünk 1800 táján. 
Bp., 1943. Egyetemi ny. pp. 73–74. 

A felvilágosodás korában volt egy folyóirat, 
amelyet szerkesztője kifejezetten abból a célból ho-
zott létre, hogy a hasznos ismeretek terjesztését, az 
olvasás népszerűsítését akarta szolgálni, olyan ré-
tegek körében, akik a kalendáriumokon kívül más 
egyéb irodalomhoz nem jutottak. Célja volt továb-
bá az is, hogy „az asszonyokat és a még eddig ol-
vasásban kevésbé gyönyörködő nemeseinket” az 
olvasásra és a művelődésre buzdítsa.

E lap, Péczeli József3 Komáromban, 1789 és 
1792 között megjelent folyóirata, a „Mindenes 
Gyűjtemény”4 volt, mely elsősorban tudomány-
népszerűsítéssel, valamint a mindennapi életben 
szükséges és hasznos ismeretek terjesztésével fog-
lalkozott. Azok igényeit tartotta szem előtt, akik 
tudtak ugyan olvasni, de tájékozatlanok voltak az 
irodalom, a természettudományok, a gazdaság, az 
egészségügy területén.

A lap hetenként, hétfőn és csütörtökön, jelent 
meg, egy ív terjedelemben, nyolcadrét formában. 

3 Péczeli József (1750–1792) református papi családból 
született. A debreceni kollégium elvégzése után 
Lipcsében, Jénában és Bernben folytatta tanulmányait. 
Hazatérését követően Komárom prédikátora lett. 
Egyházi elfoglaltsága mellett létrehozta a Komáromi 
Tudós Társaságot, és az első magyar nyelvű tudomány 
népszerűsítő folyóiratot, a ’Mindenes Gyűjtemény’-t 
(1789–1792). Az 1790 körüli nemesi-nemzeti mozgalom 
támogatói közé tartozott. Főleg fordításaival szerzett 
nevet magának (Voltaire: Zayr. Győr, 1784; Voltaire: 
Henrias. Győr, 1786; Yung éjtzakáji és egyéb munkáji. 
1–2. köt. Győr, 1787). 
4 A lapról: Kókay György: A komáromi Mindenes 
Gyűjtemény. In: Kókay György: A magyar 
hírlap- és folyóiratirodalom kezdetei (1780–1795). 
Bp., 1970. Akadémiai Kiadó. pp. 452–465.; Batári 
Gyula: A Mindenes Gyűjtemény. In: Batári Gyula: 
A tudományos szaksajtó kialakulása Magyarországon. 
(1721–1867). Bp., 1994. OSZK. pp. 19–26. (Az Országos 
Széchényi Könyvtár füzetei)
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Hogy egy számból mennyi jelent meg, arra vonat-
kozóan feljegyzés nem maradt ránk, de kezdetben 
feltehetően 900–1000 előfi zető járatta. A „Minde-
nes Gyűjtemény” címe egyúttal a tartalmát is meg-
határozta, a „mindenes” jelzővel utalva arra, hogy 
minden, ami a kor emberét érdekelte, vagy érde-
kelhette, megtalálható volt a lapban.

Milyen témákkal foglakozott a „Mindenes 
Gyűjtemény”? A földrajzi tárgyú közleményekben 
megfogalmazódik a haza megismertetését célzó 
szándék. Olyan közlemények ezek, „mellyek ked-
ves Hazánknak természeti Históriáját, ugymint 
nevezetes forrásait, bányáit, egészséges vizeit, 
köveit‚ s egyéb ritkaságait foglalják magokban.” 
Cikksorozat foglalkozik Magyarország négy nagy 
„Folyó Vizének”, és mellékfolyóiknak leírásával, 
a közelükben épült nevezetesebb településeknek, 
városoknak történeti ismertetésével, tavaival (a lap 
Balatont már magyar tengernek nevezve) és bor-
termő vidékeivel. Hazánk szomszédos országai-
nak ismertetésén túl a távoli országok (Korea, Ja-
pán, India, Amerika stb.) világába, szokásaiba is 
bepillantást adott.

Tájékoztatást kapott az olvasó hazánk egyházi 
és világi tisztségeiről, ezek rövid történetéről és ol-
vashatunk a lapban Európa népeiről, az államok 
igazgatásának történetével és formáival, a törvé-
nyek kialakulásával. Közölt a folyóirat élet- és jel-
lemrajzokat az ókor nagyjairól – írókról és hadve-
zérekről, a történelem nevezetes személyiségeiről.

Tág teret kapnak a „Mindenes Gyűjtemény”-ben 
a természettudományos közlemények, amelyek az 
állat- és növényvilág, a geológia egyes kérdéseivel 
foglalkoznak. Folytatásokban közölte a lap Ko-
váts Ferenc írásait a méhekről, a „bujdosó” vagyis 
a vándormadarak és halak szokásairól, „bujdosá-
suk” okairól.

A világegyetem, a Föld és a bolygók leírása mel-
lett felvetette a világ elöregedésének gondolatát, 
ismertette a „Föld szelelő Lyukait”, vagyis a vul-
kánokat és az általuk okozott természeti katasztró-
fákat.

„Találmányos dólgok” címszó alatt a korszak 
új találmányairól és felfedezéseiről tájékoztat. (Pl. 
a puskapor és hatékonyságának növelése, mester-
séges jég előállítása, a mikroszkóp; a „meszszelátó 
űveg-tsők” és jelentőségük, vagy „Aeronautica” 
összefoglaló címen „A Levegő-égben való utazás” 
első kísérleteit közli folytatásokban. A természe-
ti jelenségek eredete és ismertetése mellett még 
„A Levegő-égnek megtisztításáról” is szó esik.

Mezőgazdasági vonatkozásban megfi gyelé-
seket, tapasztalatokat közölt, tanácsokat adott a 

szántás-vetéssel, növénytermesztéssel, növény-
védelemmel és az állattenyésztéssel kapcsolatban. 
Hasznos tanácsokat kaptak a „Mindenes Gyűjte-
mény” olvasói, főképpen a nők, háztartási (pl. ital 
hűtése nyáron, „bor-etzet készitése és haszna”, 
„ténta-motsok” eltávolítása a ruhából, hogyan kell 
tojás helyett friss hóval tésztát készíteni stb.) vo-
natkozásokban is.

Az egészségügy kiemelt helyet foglalt el a lap-
ban. A különböző betegségekre hasznos gyógysze-
rek házi elkészítésének receptjét adta meg, bevált 
népi gyógymódokat írt le, a betegségek tüneteinek 
leírása, elsősegélynyújtás, betegápolás, bábák kép-
zésének szükségessége, a „ferdés” jelentősége is 
szerepelt, mint fontos téma.

Mivel a folyóirat egyik fő célja az volt, hogy az 
asszonyokat is az olvasásra, a művelődésre szok-
tassa, sok közlemény jelent meg kifejezetten ilyen 
szándékkal. A hazai történelem tudós asszonyai-
nak példáival, a külföldi nők tetteinek ismerte-
tésével igyekezett célját elérni. Helyet biztosított 
olyan írásoknak, amelyekben szövetek, csipkék, 
gyöngyök leírásáról, a hajviseletről, az öltözködés-
ről – egyszóval a divatról tájékoztatta női olvasóit. 
Hasonló célt szolgáltak a háztartási tanácsok is.

A szórakoztatást szolgálták a minden számában 
megjelent találós kérdések, szórejtvények, ame-
lyeket „Találós Mese”, és „Rejtett Szó” cím foglalt 
egybe. Ezek közlésével is a fi atal felnőttekre és a 
nőkre gondoltak a szerkesztők. Az első négy Ne-
gyedben minden számban közöltek rejtvényeket, 
megfejtésüket a következő szám hozta. A verses 
formában írott rejtvények szerzője többnyire Édes 
Gergely5 volt. Az egyes Levelekben szépirodalom-
mal is találkozunk, főleg versekkel, amelyeknek 
legnagyobb része alkalmi jellegű, nevezetes szemé-
lyiségek üdvözlésére, dicsőítésére, halálára vagy 
más eseményekre íródtak.6

Érdekes, hogy a kor neves írói és költői – annak 
ellenére, hogy a „Mindenes Gyűjtemény” jelentő-
ségét elismerték – Kazinczy és Barczafalvi Szabó 

5 Édes Gergely (1763–1847) református lelkész, költő. 
A köznép felvilágosítását szolgáló munkája: Természet 
könyve, avagy a természetből kimeríttetett betses 
halhatatlanság… Kassán, 1793. Ny. Ellinger János. 163, 
1 p. 
6 1790-ben jelent meg Kis János ’Belgrád meg-
vételekor’ írott verse, mely Péczeli megjegyzése 
miatt érdemel fi gyelmet: „Ezen Verseket irta eggy 
Kis János nevű Soproni Tanuló, aki 18. esztendős. 
Ha illyen Ifjunak jó Vezérei ’s Mecénásai akadnának, 
ki-ki elgondolhatja, mire mehetne 40. ’s 50. esztendős 
koráig.” – A későbbiekben Kis Jánost Kazinczy és köre a 
legtehetségesebb magyar költők egyikének tartotta. 
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Dávid egy-egy versének kivételével nem képvisel-
tették magukat a lapban. A cikkek jelentős hánya-
da – a kor szokásainak megfelelően – névtelenül, 
vagy monogrammal, jelent meg. Esetenként a szer-
zők csak lakóhelyüket jelezték. A cikkek tanúsága 
szerint a „Mindenes Gyűjtemény”-nek az egész 
országra kiterjedő szerzőgárdája volt. Érkeztek 
cikkek Kolozsvárról, Debrecenből, Sárospatakról, 
Pápáról, Nagyenyedről, Kőszegről, Pozsonyból, 
Pestről, Vukovárról, Nagykállóról stb. Írt a lap-
ba: Barczafalvi Szabó Dávid író, nyelvújító, Édes 
Gergely költő, lelkész, akinek verseit rendszeresen 
közölték; Fejér György teológus, a pesti egyetem 
tanára, a Tudományos Gyűjtemény későbbi szer-
kesztője, akkor pozsonyi papnövendék, Földi Já-
nos orvos, Szatmár város rendes orvosa, később a 
debreceni irodalmi kör egyik alapítója, Csokonai 
barátja, Kis János teológus, költő, később az aka-
démia és a Kisfaludy Társaság tagja, akkor a sop-
roni kollégium diákja, a Soproni Magyar Társaság 
megalapítója, Kováts Ferenc mérnök Pápáról és 
Szombati János, a sárospataki kollégium tanára, és 
mások.

A felsorolt témák mellett állandóan visszaté-
rő motívuma a „Mindenes Gyűjtemény”- nek a 
nemzet kiművelése. A lap többször visszatért erre 
a témára, és úgy tekintett erre a kérdésre, mely 
minden másnak az alapját képezi. „A Köz-nép-
nek tévelygéseiről” szóló cikk7 azt hangsúlyozta, 
hogy a köznép mindent könnyen elhisz, közülük 
kevesen vannak olyanok, akik „visgálódnak” gon-
dolkodnak, olvasnak. A fő cél „a Könyveknek és 
azoknak olvasása által” nyelvünk s nemzetünk 
„pallérozása.”

A magyar nyelv ápolása a nemzet boldogulá-
sa egyik legfőbb útja. A magyar nyelvet fejleszteni 
kell. „Nemzetünk ditsősége áll fő-képpen Nyel-
vünk virágzásában Nyelvünk pedig nem virágoz-
hat, hanem-ha jó Könyvek iratnak rajta”

A lap az irodalmi élet fejlesztése miatt sürgette 
egy tudós társaság létrehozását, különös jelentősé-
get tulajdonított a „Játék-Néző Helyek”-nek vagyis 
a színháznak, színjátszásnak, mivel „Ennél nints 
eggy-eggy jobb eszköz Nyelvünk gyarapitására s 
a jó izlésnek terjesztésére.”

A nemzet pallérozásának másik legfontosabb 
eszköze az olvasás, de a könyvek megvásárlását 
azok magas ára akadályozta. Nyomdák szaporí-
tását, a könyvkereskedelem megszervezését, „Ol-
vasó-Cabinet”-ek felállítását sürgette a lap külföldi 
és részben hazai példák alapján. A megjelenő vagy 
7 A’ Köz-népnek tévelygéseiröl. = Mindenes 
Gyűjtemény, 1789. I. negyed. VII. levél. pp. 106–108. 

már megjelent könyvekről – hazaiakról és külföl-
diekről – a Mindenes Gyűjtemény rendszeresen tá-
jékoztatott. Az olvasók a hirdetések által értesültek 
az újdonságokról.8

A nép kiművelése érdekében a lap elsődleges-
nek tartotta a hasznos és olcsó könyvek kiadását, és 
emellett népiskolai reformokat is javasolt. A „Min-
denes Gyűjtemény” szerkesztője sokat foglalko-
zott népnevelési problémákkal is.9 Egyértelműen 
a nemzeti nyelvű kultúra és oktatás mellett szállt 
síkra, igyekezett folyamatosan tájékoztatni olva-
sóit a legújabb külföldi pedagógiai eredményekről, 
fontosnak tartotta, hogy nevelési tárgyú könyveket 
ismertessen.

Egy kortársnak, Rochownak (1734–1805) nagy 
hírnévre szert tett iskoláját is ismertette a folyóirat. 
Rochow birtokán – a brandenburgi Rekahnban – 
egy olyan falusi népiskolát hozott létre és tartott 
fenn, melyben az alapismeretek mellett korszerű 
mezőgazdasági ismeretekre is oktatták a gyerme-
keket. Rochow „Kinderfreund” címmel 1776-ban 
egy olvasókönyvet is kiadott, melyet az első vilá-
gi tartalmú iskolai olvasókönyvként tart számon a 
szakirodalom.10 A folytatólagosan közölt írás rész-
letesen szólt az iskolát alapító és annak felügye-
letét ellátó földesúrról, aki a felvilágosodás szel-
lemében törődött a népoktatással. A tudósításból 
képet kaphatunk az iskolában folyó munkáról, 
az iskolamester személyiségéről, a gyermekekkel 
való emberséges bánásmódjáról, az oktatott tan-
tárgyak tartalmáról, a tanítás módszeréről. A szer-
kesztő hangsúlyozta, hogy a tanító nem engedte, 
hogy a gyermekek bármit is könyv nélkül meg-

8 Ezek a könyvismertetések az esetek többségében 
csak recenziót tartalmaztak, bírálatot nagyon ritkán. 
De nem is ez volt a cél, hanem a tájékoztatás. Nagyon 
érdekesek olyan szempontból is, hogy képet kaphatunk 
a könyvtermésről, a könyvek nyomdai átfutási idejéről, 
ugyanis többnyire kétszer ad hírt a lap: először amikor a 
kézirat elkészült, vagy a fordítás elkezdődött, és amikor 
a könyv piacra került. Képet alkothatunk a könyvek 
akkori áráról, a könyvkereskedelem kereteiről, mivel 
a lap minden alkalommal közli a mű árát és beszerzési 
helyét is. 
9 A témáról megjelent publikációink: Fehér Katalin: 
A Mindenes Gyűjtemény és a felvilágosodás kori 
pedagógia kérdései. = Magyar Könyvszemle 106 (1990) 
No. 3–4. pp. 134–137.; Fehér Katalin: A felvilágosodás 
pedagógiai eszméi a 18. század végi Komáromban. = 
Limes 7 (1994) No. 1. pp. 5–13. 
10 A Tessedik Sámuelre is hatást gyakorló Rochow 
népnevelési reformkísérletéről egy útirajz, valószínűleg 
Anton Fridrich Büsching ’Beschreibung seiner Reise von 
Berlin über Potsdam nach Reckahn’ (Frankfurt–Lipcse, 
1780) című műve alapján számoltak be. 
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tanuljanak, amit nem értenek. A lap szerkesztője 
követendő példaként állítja a hazai földbirtokosok 
elé Rochow felvilágosult szellemű kezdeményezé-
sét: „Ki-ki el-gondolhatja, melly szerentsés válto-
zást szerezne ez az egész Országában; ha minden 
Földes-Urak ollyanok vólnának mint Rochow; ha 
az Oskolákra így viselnének gondot. … Sok Föl-
des-Urak pedig, a mit sokszor tsak eggy estve 
el-báloznak vagy kártyáznak, azon egy Oskolát 
építhetnének.”11

A köznép műveltségének gyarapítása a felvilá-
gosodás korának alapvető kérdése volt. A „Minde-
nes Gyűjtemény” 1789. december 19-i számában12 
jelent meg Kováts Ferenc pápai mérnök13 cikke, 
melyben elképzeléseket fogalmazott meg a sze-
gény nép, a jobbágyság művelődési viszonyainak 
emelésével kapcsolatban.

Első cikke javaslatokat tartalmazott „Nyelvünk 
és Nemzetünk pallérozására”, melyet elsősorban az 
olvasás általánossá tételével kívánt elérni. A hazai 
népesség nagy többséget kitevő egyszerű, „mezei 
emberek” számára lenne a legfontosabb a műve-
lődés,14 írta Kováts Ferenc, éppen azért, hogy ki-
látástalan helyzetén javítani tudjon. A nemzet mű-
velését Kováts Ferenc szerint alulról kell elkezdeni, 
a népen. Első lépésként megemlíti azt a gyakorla-
tot, ami néhány magyar faluban már meggyökere-
sedett, hogy a jobbágyok vasárnaponként kisebb 
csoportokban könyveket olvasnak, megbeszélik 
az olvasottakat, ahelyett hogy „tsap-házak”-ban 
töltenék idejüket. A fi atal pásztorlegényeknek és 
gyermekeknek a falu papja, tanítója, vagy egy idő-

11 Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed. XIII. levél. 
p. 198. 
12 Mindenes Gyűjtemény, 1789. II. negyed. XXIII. levél. 
pp. 353–363. 
13 Kováts Ferencz (1746–1819) ifjú korában hosszabb 
időt töltött külföldön, mérnöki tanulmányokkal 
foglalkozva. Nemcsak műszerekkel, hanem egy kis 
könyvtárral tért haza, melyben helyet kaptak Lafontaine, 
Boileau és Voltaire művei. Levelezett Csokonaival, 
Péczelyvel, Horváth Ádámmal és Kazinczyval. 
Nyelvismerete a magyaron kívül: latin, német és francia. 
Előbb megyei főmérnökként működött Veszprémben, 
később Festetich Antal királyi kamarás jószágigazgatója 
volt. 
14 A megjelenő magyar könyvek drágák voltak, így 
a szegény emberek közül, aki olvasni akart, csak a 
kétes értékű, ún. „népkönyv”-eket vehette kézbe. Ezek 
olcsó, szórakoztató prózai vagy verses művek voltak, 
melyeket ebben az időben tömegesen adtak ki olcsó 
áron (2–3 krajcár), amit még a szegény emberek is 
megengedhettek maguknak. Ám ezek a művek nem 
fejlesztették az emberek gondolkodását, ízlését, pusztán 
értéktelen, olcsó szórakozást jelentettek. 

sebb, olvasni tudó parasztember olvashatna fel, és 
így veszekedés, verekedés és káromkodás helyett 
hasznos ismeretekhez jutnának. Ezt a mozgalmat 
országossá kívánta szélesíteni.

A legsürgősebb feladatnak azonban „a falusi 
és Városi apróbb oskoláknak más, és jobb rend-
be hozását” tartja, „mert ezek a pallérozott Tár-
saságoknak nevelőházaik”. „Tudni való dolog az, 
hogy kevés falusi és Városi apróbb oskoláinkat 
kivévén, azokban még ma is a Deák nyelvnek ta-
nulásával gyötrettetnek a szegény tanuló gyerme-
kek; még pedig sok helyeken tsak holmi jött ment 
óltsó Mesterek által.” Ezért javasolja: válogassák 
meg jól azokat a személyeket, akikre az ifjúság ne-
velését bízzák; minden falusi gyermek járjon isko-
lába, a szegényeket tanítsák ingyen; a tananyagból 
a falusi iskolákban teljesen iktassák ki a latint, és 
vegyenek be olyan gyakorlati tárgyakat, mint pl. 
a helyes magyar írás, olvasás, történelem, földrajz, 
fi zika, gazdaságtan stb.

A népiskolákban folyó oktatás színvonalának 
emelésén kívül Kováts Ferenc mérnök, a könyvek 
elterjesztésében látja a legfontosabb eszközt a nép 
művelésére. Fontosnak tartja „a jó, magokat ked-
veltető és hasznos könyveknek a szaporítását” is, 
de úgy, hogy azok ne legyenek túlságosan terjedel-
mesek és drágák, és „se nagyságok se árokkal ne 
igen haladják fellyül az eddig a köz-nép előtt ked-
ves, de kevés hasznú könyvetskéket.”

Ilyen hasznos műveknek tartja Marmontel „er-
kölcsi írásait”, amelyek Kónyi János, és Báróczi 
Sándor fordításában is olvashatók, és „igen kedve-
sek mind a köznép, mind a főbb rendűek előtt.”. 
Marmontel művei mellett Gellert, Schlegel és má-
sok meséit javasolja kiadásra. A kiadandó munkák 
közé sorolja még a vígjátékokat, szomorújátékokat, 
valamint az anekdotákat is.

Kováts Ferenc cikkének hátralévő részében még 
három érdekes gyakorlati javaslatot tesz. Mivel a 
legfontosabb feladatnak a köznép művelődésé-
nek emelését látja, többször is hangoztatja: ennek 
egyik legfőbb feltétele az, „hogy a könyvek olcsók, 
a szegények számára is megfi zethetők legyenek”. 
Rámutat arra, hogy a könyvek árát főleg a nyom-
dák, és a kiadók túlzott nyerészkedési vágya drá-
gítja meg, és ezért azt kívánja, hogy a kormányzat 
rendelettel korlátozza a könyvek árait. Ha olcsób-
bak is lesznek a könyvek, „akkor sem szerezhet 
meg a szegény köznép mindent; nintsen is min-
denre szüksége”. Azok számára azonban, akik 
mégis igényt tartanának más, számukra nehezen 
megszerezhető drágább könyvek elolvasására is, 
a papok és a lelkészek segítségét szeretné igénybe 
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venni. Azt javasolja, hogy ezeket az egyházi férfi ak 
szerezzék be, és csekély összegért kölcsönözzék 
az olvasni vágyóknak. „A nyelveket, Nemzetsé-
geket s azoknak boldogulásokat igazán szerető és 
előmozdítani kívánó Pap, Káplány és Prédikátor 
Urak, hogy a nevezetesebb Magyar könyveket ma-
goknak bé-szereznék és a hallgatóikkal közlenék, 
ha mindjárt valami tsekély jutalomért is; mellyet a 
köznép örömest tselekedne, tsak jutalom kívánás 
az ö tehetségekhez légyen mérsékelve”15.

Végül még egy érdekes javaslatot tesz. A könyv-
olvasásnak a nép körében való elterjedése előtt álló 
utolsó akadályt abban látja, hogy a kocsmák el-
csalogatják a falusi embereket vasárnaponként és 
ünnepnapokon, éppen akkor, amikor idejük és al-
kalmuk lenne könyvet olvasni és művelődni: „Az 
Innep- és Vasárnapokon vólna a falusi köz-népnek 
leg-több ideje az olvasáshoz, és a téli hosszú éjtsza-
kákon. Innepeken pedig bort kell a tsap-házaknál, 
a vendég-fogadókban inni, mert már úgy a szo-
kás.” Felteszi a kérdést: „Vajha nálunk is bé-ho-
zattatnék az a szent szokás, mellyel némely idegen 
Nemzetek gyakorolnak, hogy ezen részegeskedés-
nek műhelyei Innep- és Vasárnapokon bézárattat-
nának. Miért nem lehetne kinek kinek a ház-népé-
vel, saját házánál hasznosabban költeni azt el, amit 
ott elveszteget?”

Kováts Ferencnek fenti javaslatokat tartalmazó 
cikke visszhangot váltott ki. A ’Mindenes Gyűj-

15 A papság konzervatív része elutasítóan lépett fel 
a felvilágosodással és a könyvolvasás terjedésével 
szemben. – Vö. pl. Alexovics Vazul ’A könyvek 
szabados olvasásáról’ (Pest, 1792) c. művét, valamint 
azokat a megnyilatkozásokat, amelyek azt mutatják, 
milyen ellenszenvvel fi gyelték az első magyar 
kölcsönkönyvtárak működését. Vö.: Kókay György: 
Az első magyar kölcsönkönyvtárak történetéhez. = 
Magyar Könyvszemle 73 (1957) No. 3. pp. 271–275. 
– Ugyanakkor az alsópapság és a szerzetesek közül 
sokan voltak olyanok, akikre hatottak a felvilágosodás 
eszméi, és akik lelkes támogatói lettek nemzeti 
mozgalmainknak. Őrájuk gondolhatott Kováts Ferenc, 
amikor arról írt, hogy a lelkészek és a papok támogatását 
kell megszerezni a nép könyvekkel való ellátása 
érdekében. Kazinczy levelezéséből tudjuk: Erdélyben 
is az volt a helyzet, hogy „még a tehetösebb urak is”, 
amennyiben egyáltalán könyvet vesznek kezükbe, 
azokat is a „…szegény papoktól kéregetik”. Lásd: 
Kazinczy Ferenc levelezése. 1. köt. 1763–1789. Közread.: 
Váczy János. Bp., 1890. Akadémia. p. 485. – Érdemes 
megemlíteni még azt, hogy Kováts javaslatai során nem 
említi az olvasókabineteket, pedig éppen a ’Mindenes 
Gyűjtemény’-ben ezek jelentőségéről többször is volt 
szó ezekben az években, és e közlemények azt is 
hangsúlyozták, hogy általuk olcsón lehet könyvekhez 
jutni. 

temény’ 1790. március 20-i számában,16 a szerző 
megjelölése nélkül, egy cikk jelent meg, amely 
szintén azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy miként 
lehetne az olvasást a nép körében elterjeszteni. 
A cikkíró részben Kováts Ferenc javaslatait ismét-
li, részben pedig újakkal egészíti ki azokat: „Mint-
hogy hála légyen Istennek a mind inkább derülni s 
ragyogni kezd Anyai nyelvünknek fényes tsillaga: 
semmi sem vólna most szükségesebb, mint ha az 
olvasásnak a szeretetet, mellytöl még Nemzetünk 
nagy részént idegen, még a szegénység köztt is el-
hatalmazza.” E cikk is utal arra, hogy ennek érde-
kében a plébánosok és a prédikátorok tehetnének 
a legtöbbet. Ezzel kapcsolatban megemlíti, hogy 
vannak már, akiket példaképül lehet állítani: „Dit-
sérettel említhetnénk mi is némelly érdemes Ura-
kat s T. Prédikátorokat, akik a Magyar könyveket 
nemcsak magok megszerzik, hanem hallgatóikkal 
is megszereztetik. Vagynak olyanok, akik mikor a 
Gyűjteményt, Hadi Történetet vagy Magyar Kurírt 
veszik, s ollyat látnak benne, melly a szegénység-
nek is hasznára vagyon, tizet tizenkettőt magok-
hoz hivatnak, s elolvassák elöttök. Tegyük fel, 
hogy minden T. T. Plébános és Prédikátor Urak ezt 
tselekednék, mennyire mehetnének csak hat esz-
tendeig!!”17

A lelkészeken kívül a cikk írója a tanárok és a 
tanítók fontos szerepét is felismeri az olvasás sze-
retetének elterjesztésében: „Az oskolába járó gyer-
mekeket kellene arra édesgetni hogy a Magyar 
könyveket szeressék, s azokat estvénként szüléik 
előtt olvasgassák, hogy azok is azoknak szépsé-
geket megízelíthessék.” Majd – hasonlóan Kováts 
Ferenchez – az olcsó könyvek fontosságát hangsú-
lyozza, és francia, valamint angol példákra hivat-
kozik. Ezekben az országokban már évtizedekkel 
korábban felismerték, hogy érdemes olcsó de ér-
tékes irodalmi alkotásokat a nép kezébe adni, így 
gyorsan terjed a kultúra a nép között.

Kováts Ferenc javaslatai, és a cikkhez kapcso-
lódó hozzászólások elsősorban azért fi gyelemre 
méltóak, mert sok szempontból túlmentek a kor 
hasonló jellegű, a közművelődés fejlesztését szor-
galmazó elképzelésein. A szerzők a nép művelő-
dési kérdéseivel foglalkoztak. Népen – a korabeli 
nemesi értelmezéstől eltérően – nem a köznemes-
séget, hanem a jobbágyokat, az „együgyű, mezei 
emberek”-et értették a cikkírók, és bennük látták 

16 Mindenes Gyűjtemény, 1790. III. negyed. XXIII. levél. 
pp. 365–368. 
17 Vö.: Kókay György: A hazai újságolvasás 
történetéhez. = Magyar Könyvszemle 75 (1959) No. 4. 
pp. 357–360. 
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azt az osztályt, amely a nemzeti irodalom támasza 
lehet majd idővel. Jól látták azonban azt is, hogy a 
népet előbb műveltté kell tenni; ennek pedig első-
sorban anyagi feltételei vannak. Ezért javasolták a 
könyvek árainak jelentős csökkentését, az igényes 
tartalmú irodalmi és tudományos művek olcsó ki-
adását, a szegények gyermekei számára az ingye-
nes alapszintű oktatást.

Ehhez a gondolatkörhöz kapcsolódik Bertits 
Ferenc írása, amelyet a Mindenes Gyűjtemény 
folytatásokban közölt. A szerző megpróbál vá-
laszt keresni arra kérdésre: „Mitől van az, hogy 
ebben a megvilágosodott században is, ebben a 
minden-féle tudományoknak tavaszában is a mi 
Magyar Hazánknak Literatúrája elő nem mehet?” 
Nézete szerint kora oktatásügyének legfőbb hiá-
nyossága az, hogy az iskolázás korai szakaszában, 
de a későbbiekben sem szerettetik meg a gyerme-
kekkel az olvasást, az irodalmat, a tudományokat. 
Hogyan is tehetnénk ezt? Hiszen a „…kezünkre bí-
zottakat alíg tanítottuk-meg a AB abot, és BA bát 
ki-ejteni, hogy már erőszakosan kezdtük fejekbe 
verni” a latin grammatikát.18 Így nem is várható el 
– szögezi le a szerző – hogy az irodalom és a tudo-
mányok iránt érdeklődő, sőt esetleg ezeket műve-
lő nemzedék nőjön fel. Az oktatásügy vezetőinek, 
az iskolákat irányító testületeknek, és maguknak a 
mindennapi pedagógiai munkát végző tanároknak 
is hatalmas a felelőssége az egész magyarság jövő-
jének alakításában. Bertits az angol, a francia és a 
német példára hivatkozik. Ezek a nemzetek idő-
ben felismerték, hogy a nemzeti nyelven történő 
közoktatás az alapja a helyes irányú fejlődésnek, 
a nép művelésének, a tudományos és irodalmi élet 
virágzásának. A szerző követeli: „Adjunk a Ha-
zai Nyelvnek elsőbbséget, mellyet eddig Nemze-
tünk kárára egy idegen foglalt el, oltsuk azzal az 
olvasásnak és tanulásnak szeretetét gyermekeink 
szívébe… Szaporítsuk hasznos és gyönyörködte-
tő írásainkat azon a nyelven, melly a Magyarnak 
kényes, de nemes ízlésű szívét és száját leginkább 
ketsegteti, és szemlátomást nevekedni fog azok-
nak a számok, kik a tehetősebb lelkeket ébresz-
teni semmi ki-telhető úton-módon se drágállják. 
Szabadítsuk ki a Deákság és más idegen nyelvek 
fogságából a kisded esztendőket, oldozzuk – fel 
gyenge tehetségeiket el-viselhetetlen lántzaikból, 
eresszük, hadd futtathassák kényekre a Magyar 
pályán tüzes gondolatjokat, és rövid nap múlva 
tapasztaljok, hogy a felséges elméknek s tsuda te-
hetségeknek szint ollyan szülő Hazájok s dajkájok 
18 Mindenes Gyűjtemény, 1790. IV. negyed. XI. levél. p. 
175. 

Magyar Ország, mint az Égnek akár melly boldog 
sarka alatt fekvő tartomány.”19

Az előzőekből kitűnik, hogy a felvilágosodás 
pedagógiai eszméi közül a nemzeti nyelven törté-
nő oktatás követelése és fontosságának kiemelése 
hazánkban különös hangsúlyt kap a 18. század 
utolsó évtizedében. Íróink, tudósaink minden al-
kalmat megragadnak, a legkülönbözőbb fórumok 
adta lehetőségeket is kihasználják a magyar nyelvű 
oktatás eszméjének népszerűsítése ügyében, mely 
alapja a felnőttek művelésének is.

A Mindenes Gyűjtemény megszűnése után 
négy évvel, 1796. január 1-én indult meg Magyar 
Újság címmel az a hetilap, melyet az első magyar 
nyelvű ismeretterjesztő mezőgazdasági szaklap-
ként tart számon sajtótörténetünk. Ez a hetilap 
kifejezetten a gazdálkodást folytató felnőttekhez 
szólt. Első szerkesztője Schönfeld János Ferdinánd 
volt, aki fél év után átadta a lap szerkesztését Pet-
he Ferencnek.20 A 25. szám 1796. június 28-án je-

19 Mindenes Gyűjtemény, 1790. IV. negyed. XII. levél. 
p. 177. 
20 Pethe Ferenc (1762–1832) természettudományi 
szakíró, lapszerkesztő. Elszegényedett nemesi családból 
származott, tanulmányait szülőfalujában, majd a 
Debreceni Református Kollégiumban szolgadiákként 
folytatta. Egy évi tanítóskodás után külföldre ment. 
1788-ban indult útnak, s nyolc éven át Európa 
valamennyi fejlett országában megfordult. Hollandia 
után Angliába, aztán Francia- és Olaszországba, 
Svájcba ment. Hazatérése után Bécsben telepedett 
le, mezőgazdasági szaklapot szerkesztett. Előfi zetők 
hiányában a lap megbukott. Pethe ezután Keszthelyen 
tanított a Georgikonban négy és fél éven át, emellett 
vezette a tangazdaságot. Saját kérésére szolgálatába 
fogadta Festetics György, aki a szerveződő 
Georgikonhoz másodtanári állásban Keszthelyt 1801 
őszén hagyta el. 1805-ig a herceg Esterházy család 
uradalmaiban alkalmazták inspektornak. Esterházy 
nyújtott anyagi segítséget a ’Pallérozott mezei gazdaság’ 
kiadásához is. 1812-ben adta ki az ugyancsak kétkötetes 
’Mathesis’-t. inspektori szolgálatból kilépve, a 6–7 
esztendőn át bérlőként gazdálkodott. 1813-ban ismét 
Bécsbe költözött. 1814-ben jelent meg a ’Pallérozott 
mezei gazdaság’ utolsó kötete. 1814-ben Bécsben 
megindította új hetilapját ’Nemzeti Gazda’ címmel. 
A lapot négy és fél éven át tudta életben tartani, 
1816-tól már Pestre költözve, itt szerkesztette és adta 
ki, 1818. június 30-án azonban előfi zetők hiányában 
kénytelen volt a szaklapot megszüntetni. Közben 
alapító tagja lett a Pesten létesülő Magyar Tudós 
Társaságnak. A ’Természethistória’ című, 1815-ben 
kiadott könyve 1817 őszén elnyerte az először kiosztásra 
kerülő Marczibányi jutalom egyik díját. 1818-tól 
ismét földet bérelt, szőlőt telepített a budai vár alatt. 
Később Kolozsvárra ment, ahol nyomdaalapítási és 
lapindítási tervekkel foglalkozva, a szükséges anyagiak 
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lent meg, Gazdaságot Tzélozó Újság címmel.21 Ekkor 
már ott olvashatjuk Pethe nevét is a lap élén. Ek-
kor vette át teljes jogkörrel a lap irányítását, amely 
a 36. számtól, (szeptember 6-tól) Visgálódó Magyar 
Gazda címmel jelent meg 1797. december 21-i meg-
szűnéséig.

A gazdaság minden ágával, a növénytermesz-
téstől az állattenyésztésig, a technikai kérdések-
től a kereskedelemig számos kérdéssel foglalkozó 
lap, a külföldi sajtóból átvett írásokat (ezeket Pethe 
maga fordította) éppúgy közölt, mint eredeti cik-
keket. A sok értékes, megfontolandó és követen-
dő gondolat mellett azonban sok érdektelen írás is 
helyet kapott benne. A rövid életű lap egész fenn-
állása alatt anyagi gondokkal küszködött. Valódi 
támogatók nem álltak a vállalkozás mögött, a ke-
vés előfi zető pedig nem volt képes fenntartani azt.

1814-ben, hosszú hányattatás után, Pethe is-
mét Bécsben kezdett új vállalkozásba. Lapot indí-
tott, Nemzeti Gazda címmel, mely mezőgazdasági 
szaklapként négy és fél évig jelent meg, hetenként, 
32 oldal terjedelemben. 1816-ban a lap szerkeszté-
se és kiadása Pesten folytatódott, egészen 1818 jú-
niusában bekövetkezett megszűnéséig. A laphoz a 
szerkesztő többször csatolt hosszabb fordításokat. 
A Nemzeti Gazda 1814. évi 9. száma melléklete-
ként jelent meg Graffe pestisről szóló népszerű 
művének magyar fordítása, Pestis ragadvány cím-
mel mely a népnek szóló gyakorlati tanácsokat ad 
a szörnyű betegséggel kapcsolatban.

1814-ben, ugyancsak a Nemzeti Gazda mellék-
leteként adta ki Pethe folytatásokban Rohlwes: Ba-
romorvoskönyv című munkáját, melyet az akkor 
Bécsben egyetemi tanulmányokat folytató volt deb-
receni szolgadiák, Kerekes Ferenc, (a későbbi nagy-
nevű debreceni professzor) fordított magyarra.

1814-ben jelent meg az Időpróféta22 a fran-
cia Quatremer Disjonoval népszerű kis könyvé-
előteremtése céljából – protestáns és tudós létére – 
beállt a katolikus plébánia kocsmájába italt mérni. 
Végül nyomdát hozott létre a Farkas utcában, és 1827 
januárjában ’Hazai Híradó’ címmel lapot alapított. 
A lap 1828 júniusától ’Erdélyi Híradó’ néven jelent 
meg, melynek mellékleteként 1830-tól a ’Nemzeti 
Társalkodó’-t is kiadta. 1831 őszén a lap szerkesztését 
átadta Méhes Sámuelnek, ő maga pedig Szilágysomlyóra 
vonult vissza, ahol hamarosan meghalt. 
21 Dezsényi Béla: Pethe Ferenc „Gazdaságoz 
Tzélozó Ujság”-jának néhány problémája. = Magyar 
Könyvszemle 67 (1943) No. 3. pp. 288–291. 
22 Időpróféta vagy időváltozást jövendölő pókok. 
A Quatremere-Disjonval értelmei szerént. Unalmas 
várakozás közben írta, tulajdon költségén kiadta. 
Magyar Gazda sorsosinak készen ajánlja Pethe Ferencz. 
Pesten, 1814. (2. kiad.: uo., 1817. Táblázattal)

nek fordítása, melyben meteorológiai ismereteket 
nyújt olvasóinak. Lefordította Davy: Elements of 
Agricultural Chemistry című művét, mely Földmí-
velési Kímia címmel jelent meg a Nemzeti Gazda 
mellékleteként folytatásokban, 1815 januárjától jú-
niusig. Az alapvetőnek számító agrokémiai mű a 
növények, a talaj, a levegő kémiai elemzéseiről is 
közölt kísérleteket. Szólt a talajjavítás módjairól, az 
öntözés kémiai vonatkozásairól.

Bármennyire is értékes, és felvilágosító jellege 
miatt hasznos volt a Nemzeti Gazda, a szerkesz-
tő 1818. június 10-én az előfi zetők kis száma miatt 
kénytelen volt megszüntetni azt.23

A hasznos, és a közművelődést elősegítő javas-
latok gyakorlati megvalósításáról az 1790-es évek 
közepétől egészen az 1830-as évekig szó sem lehe-
tett. A jakobinus mozgalom elfojtása nemzeti kul-
túránk fejlesztésének mozgalmát is megbénította; 
és egészen kicsire zsugorodott a magyar könyv-
olvasók száma. Csokonai így ír erről: „Az olvasás 
nemzetünkben újra hűlni kezd; az új könyvek szá-
ma is minden esztendőben kevesbedik; oda amaz 
elevenség, amely csak 1790 táján is úgy lelkesített 
bennünket: eltűnt, elrepült, s egész nemzetünk hal-
dokló zsibbadásba vesztegel…”24 I. Ferenc rendőr-
államának a légkörében már szó sem eshetett arról, 
hogy valaki olvasómozgalomról, különösen nem 
a nép körében szervezendő olvasómozgalomról 
beszéljen. Hosszú idő telt el, amikor végre ismét 
népfelvilágosító céllal folyóiratok jelenhettek meg.

Az 1830-as évek elején jelentős fordulat követ-
kezett be az európai sajtó történetében. A fejlett 
nyugati polgári államokban ekkor alakult ki a 
tömegsajtó első formája: megjelentek a fi lléres új-
ságok. Ezt a változást a technikai forradalom és a 
politikai-társadalmi átalakulás idézte elő. A ver-
senyképes termelés elengedhetetlen feltételévé 
vált, hogy az ipari munkások több és főként kor-
szerűbb ismeretekre tegyenek szert.25 A technikai 

23 A magyar nemzethez intézett búcsúszavában ezt 
írja: „Ezen heti munkának legutolsó árkusa az én 
részemről ez. Semmi ok nem kénszeríte engem ezen 
kéntelen lépésre kevésbé, mint az, mint talán némelyek 
vélekedhetnének, hogy mintha én kedves nemzetemnek 
tovább is szolgálni restellenék. Én a munkát ma is 
bírom, és azon buzgó forrósággal fojtatnám, a mint azt 
mindennek tudtára 20 esztendő alatt bírtam és tettem. 
Számtalan hejjes és igaz okait ezen lépésemnek azért 
nem adhatom itt nyilván elő, a miért sok más hasznos 
írásaim örökre eltemettettek.”
24 Idézi: Kulcsár Adorján id. műve p. 81. 
25 Átalakították a közoktatást, amelyben a 
természettudományos képzés nagyobb szerepet 
kapott. A társadalmi szükséglet hívta életre Angliában 
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fejlődés eredményeként a könyvnyomtatás költ-
ségei csökkentek, a lapok előállítása a korábbinál 
lényegesen gyorsabb és korszerűbb lett. Az ekkor 
induló újságok érdekessége az illusztráció, amely 
szervesen kapcsolódott a szöveghez. Módosították 
és tökéletesítették a fametszés technikáját és így a 
képet a szöveggel együtt nyomtathatták. Együtt 
volt tehát a két alapfeltétel, a technikai lehetőségek 
és a közönség igénye, hogy az új vállalkozásokat 
siker kísérje.

1832 márciusában, Angliában jelent meg a 
Penny Magazine a The Society for the Diffusion of 
Useful Knowledge kiadásában. A sajtótörténetben 
új korszak kezdetét jelentő Penny Magazine után 
tömegesen jelentkeztek a legkülönbözőbb variá-
ciók és utánzatok. Némelyikük még „közhasznú 
ismereteket terjesztő társasághoz” tartozott, de 
többségüket már a sikeres üzleti vállalkozás ígére-
te hozta napvilágra. Angliát elárasztották a fi lléres 
újságok. Franciaországban a néplapok versenyé-
ben két fi lléres újság vette ki leginkább a részét, 
a Magasin Pittoresque és a Magasin Universel, me-
lyeket 1833-ban indítottak.

A Pfennig Magazin megjelenésével még ugyan-
ebben az évben német nyelvterületen is elterjedt 
ez a laptípus. A magazinok szombatonként, álta-
lában nyolc oldalon jelentek meg. Beszámoltak a 
legújabb felfedezésekről, technikai találmányokról, 
az új közlekedési eszközökről: a gőzhajókról, moz-
donyokról, a „gőzszekerekről”. Rendszeresen tájé-
koztatták az olvasókat a közhasznú ismeretek ter-
jesztésének legújabb kísérleteiről. Látványos képek 
kíséretében rendszeresen közöltek növényleíráso-
kat és állatismertetéseket. A vegyes, sokirányú tá-
jékoztatás az új, főleg a természettudomány iránt 
érdeklődő közönség kíváncsiságát elégítette ki. 
A kor divatját követve sok írást közöltek a távoli, 
egzotikus világokról. A cikkeknek legalább a fele 
a Kelet, az európaiak számára ismeretlen furcsasá-
gairól számolt be. Már az első számok után teljes 
volt a siker. A Penny Magazine például hamarosan 
elérte a kétszázezres példányszámot, így a kiadók 
körülbelül egymillió olvasóra számíthattak. Mivel 

azt az iskolatípust – a Mechanics Institutes –, ahol a 
munkásokat főleg természettudományos tárgyakra 
oktatták. Ezek az iskolák honosították meg először széles 
körben az olvasást. A mozgalom tovább gyűrűzött 
és egyre szélesebb rétegek jutottak művelődési 
lehetőségekhez. A tömegek sokirányú érdeklődését 
természetesen nem lehetett a korábbi módszerekkel, 
tehát a régi típusú folyóiratokkal kielégíteni, mert azok 
elsősorban a művelt rétegekhez szóltak. Az új igény 
döntő mértékben befolyásolta az úgynevezett fi lléres 
újságok kialakulását. 

a lapokat főleg a köznépnek olvasni tudó rétegei-
nek szánták, a cikkek stílusa világos és könnyen 
érthető volt.26

A kialakulóban levő olvasótábor nem igényelt 
tudományos szintű fejtegetést, megelégedett a 
gyakran felszínes alapismeretek megszerzésével. 
Az újságírók kénytelenek voltak közérthető nyel-
ven fogalmazni. Míg Angliában, Franciaországban 
és Németországban a már kialakult polgárság és 
munkásság műveltségének fokozására indították 
meg az új lapokat, addig nálunk, a reformkorban a 
köznép nevelését tűzték ki célul.

Első fi lléres lapunk, a Garasos Tár 1834. janu-
ár 4-től március 22-ig jelent meg szombatonként, 
Lipcsében. Kiadója Otto Wigand,27 szerkesztője és 
szinte egyedüli írója Vajda Péter volt.28 Vajda Pé-
ter Heckenast és Wigand segítségével könyvkötő 
legényként bejárta Németországot, Hollandiát és 
Angliát. Ez az utazás döntő jelentőségű volt ké-
sőbbi pályája szempontjából. Megismerkedhetett 
a legfejlettebb polgári államok életével, a British 
Museum könyvtárában könyvújdonságokat ol-
vashatott, Lipcsében bekapcsolódhatott a leg-
korszerűbb újságok munkájába. A Garasos Tár 
szerkesztőjeként szoros kapcsolatot tartott fenn a 
Pfennig Magazinnal is.

A „Minden Magyarhoz” című bevezetőjében 
Vajda Péter összefoglalta a Garasos Tár célját, 
a cikkek tárgyát, ismertette forrásait. A lap prog-
ramját a következőképpen határozta meg: „Gyújt-
sák tovább és tovább az olvasni szeretés tüzét; 
terjesszék az édes honi nyelv szeretetét, a nyelvet 
magát; ébresszék társainkat a gondolkozásra, a ku-
tatásra, a tapasztalásra; szélesszék az esméreteket, 
kedveltessék meg a hasznosat, a jót, a szépet; mu-
tassák meg az akaratnak az erények útját”.

A Garasos Tár olyan írásokat közölt, melyeket 
a szerkesztő a londoni, párizsi és lipcsei lapokban 
26 Minden hasonló jellegű újság programjában 
visszatérő mondat: „Writing as clear as possible!” (Írni 
tisztán, amennyire csak lehet!)
27 A lap terjesztésével Wigand pesti könyvlerakata 
foglalkozott. Nyolcadíves lapokra nyomták, egy szám 
nyolc oldalból állt. Teljes évfolyamát 3 forintos árban 
hirdették. A megmaradt számokat Heckenast Gusztáv 
füzetekbe kötve 1835-ben pesti üzletében árulta. 
Wigand Otto 1817 és 1825 között Kassán működött, 
majd amikor az irodalom fellendülése egyre több 
kiadót és könyvkereskedőt csábított Pestre, ő is üzletet 
vásárolt a Váci utca 15. számú házban. A következő 
számok mutatják, hogy milyen anyagi lehetőséget rejtett 
magában az új iparág. A 600 pengőforintért vásárolt 
üzletet 1832-ben sógora, Heckenast Gusztáv már 125 
ezerért vette át. 
28 Vajda Péter (1808–1846) költő, író, tanár. 
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„hasznosnak és szépnek” talált, valamint „önnön-
honunk nevezetességeit” ismertette. Vajda szerint 
„mi sokban csak visszhangzói lehetünk azon esme-
reteknek, melyek a Themse és Seine partjain ezer 
főkön mentek, jártak már keresztül, de az önnéze-
tek mezeje sincs tőlünk elzárva.”

A programcikkben azt ígérte, hogy a lap témái 
a következők lesznek: „a két haza magyar történe-
tei, a Föld leírása, nevezetességei; a világ általános 
történetei; az általános földleírás, statisztika, né-
pek különösségei, szokásai; a természettudomány 
egész kiterjedésében, ide számlálván a fi zikát, csil-
lagtudományt, mechanikát, statikát; mulattató el-
beszélések, bohózatok, s általában mindaz, ami ol-
vasóinkat gyönyörködteti, mulatja, oktatja, ami az 
emberiségnek hasznot ígér.”

A szerkesztő ezekkel akarta összekapcsolni 
azokat a hasznosnak ítélt témákat, amelyeket már 
a fejlődés következő lépcsőfokán álló államok ol-
vasói igényeltek. A Garasos Tár közvetlen forrá-
sa a Pfennig-Magasin volt, de közölt cikkeket a 
Penny-Magasine-ból, a Magasin Pittoresque-ből és 
a Magasin Universel-ből is. A képek szinte kivétel 
nélkül a Penny-Magasine fametszeteinek alapján 
készültek.29

Vajda Péter tudatos szerkesztői tevékenységé-
nek eredményeként azonban szinte valamennyi 
– önálló és fordításban átvett – cikkéből rendkívül 
felvilágosult, a kor politikai, társadalmi, gazdasá-
gi kérdéseire érzékenyen reagáló szellemiség su-
gárzik. Történeti jellegű írásaiban Vajda felfogása 
szervesen kapcsolódik a reformkor szemléletéhez. 
Eötvöshöz hasonlóan vallja: „A történetek szent 
tudománya a jelent kormányozza, a jövőbe mag-
vakat vet.”

A Garasos Tár földrajzzal, statisztikával, nép-
szokásokkal foglalkozó rovatában Vajda gyakran 
közölt írásokat keleti népek életéről. Ezeket a cik-
keket is felvilágosításra, a babona és előítéletek el-
leni harcra használta fel, s arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy a „szemfényvesztésnek Távol-Kelet a hazá-
ja”, a vallásos megnyilvánulások gyakran „balvé-
lekedések”.

Egyik legérdekesebb írása a „Sétálás az Éjszaki 
tenger alján” című útirajz, amiben úti élményeit 
mesélte el. Nemcsak a tengeri utazás szépsége ra-

29 A ’Garasos Tár’ képei fametszet-technikával 
készültek, illusztrációk voltak a szó legszorosabb 
értelmében. Számonként 4–5, a szöveg közé tördelt kép 
jelent meg. Szemléltetés volt a feladatuk és nem díszítés, 
a kép és a szöveg szoros egységet alkotott. Előfordult, 
hogy egy-egy szám teljes oldal terjedelmű különösen jól 
sikerült metszettel kezdődött. 

gadja meg a szerzőt, hanem felfi gyel a raktárak 
tömegére, az eleven kikötői életre, vagyis a fejlett 
gazdaság jeleire is.

A természettudományi kérdésekkel foglalko-
zó rovat „A természettudomány egész kiterjedé-
sében” tartalma is arra vall, hogy Vajda Péter az 
aktualitásokra felfi gyelő szerkesztő volt, számos 
kortársánál előbbre látott, és jól válogatott a bősé-
ges anyagból, hisz a kor természettudományos ér-
deklődéséből fakadóan a magazinok ontották az 
ilyen jellegű ismertetéseket.

Külön ki kell emelnünk Vajda Péter korsze-
rű szemléletét azoknak az írásoknak az alapján, 
amelyekben az új energiaforrások jelentőségére 
fi gyelmeztet. A többi magazin közleményeihez 
viszonyítva is sok írása foglalkozik a villannyal, 
a „gőzszekerekkel”, tehát a legfrissebb és leg-
jelentősebb felfedezésekkel. Magyarországon az 
elsők között hívta fel a fi gyelmet az energiaforrá-
sok jelentőségére. Vajda nagy szerepet szánt a gőz 
energiájának, és a kőszénnek a jövő alakításában. 
Sorozatban ismertette a cukorkészítés módját, ami-
nek az a magyarázata, hogy a harmincas években 
az élelmiszeripar, abban is a cukoripar vette át a 
vezető szerepet a magyar gazdasági életben. Új-
szerű „növényhonosítási javaslatot” is tett közzé a 
11. számban. Azt ajánlotta, hogy alapítsanak „nö-
vénytenyésztő társaságot”, amely gondoskodna 
arról, hogy több növényt hozzanak be Európába, 
például Amerikából.

Közismert, hogy Vajda Péter munkásságában 
milyen jelentős helyet foglalt el a Kelet iránti ér-
deklődés. Nem véletlen tehát, hogy a Garasos 
Tárban közölt 7 elbeszélés közül 4, a 33 ismeret-
terjesztő cikkből 17, az útleírások egy része és 
valamennyi mese kapcsolódik a távoli egzotikus 
világhoz.

A Garasos Tár irodalmi rovatában Vajda né-
hány elbeszélését és prózaversét, Kisfaludy Sán-
dor, Kunoss Endre, Székács József, Kovács Pál 
költeményeit és oktató, nevelő jellegű meséket 
közölt.

„Mulattató elbeszélések, bohózatok, s álta-
lában mindaz, ami olvasóinkat gyönyörködteti, 
mulatja, oktatja, ami az emberiségnek hasznot 
ígér.” Ez a rovat a legkülönbözőbb jellegű írások 
gyűjtőhelye. Tartalmazza a szerkesztő eredeti 
irodalmi alkotásait, barátai verseit, továbbá me-
séket, közmondásokat, tréfákat.

A Garasos Tár csak ötszáz példányban jelent 
meg. Az alacsony példányszám azt mutatja, hogy a 
néplapok alapvető célkitűzésének nem tehetett ele-
get, a lap nem azok kezébe került, akiknek a szer-
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kesztő szánta, nem a köznép olvasta.30 A számba 
vehető olvasók között az akkoriban születő, még 
szűk kispolgári réteg és a vidéki kisnemesi kúri-
ák olvasni tudó lakói jelenthették csak azt a bázist, 
amelyre a kiadó számíthatott.

Elegendő számú előfi zető hiányában Wigand 
nem látta érdemesnek folytatni a lap kiadását, és 
az a 12. szám után, március 22-én megszűnt.

Megszűnése után már elindult egy másik ma-
gyar nyelvű ismeretterjesztő lap Pozsonyban, 
Orosz József szerkesztésében, Schmidt Antal ki-
adásában, Fillértár címmel.31

A bevezetőben azt hangsúlyozta a kiadó, hogy 
ilyen lap, mint amit ők szándékoznak kiadni, 
„hasznos ismeretek terjesztésére a legszebb aján-
dék”. A nép „sokaságának” szánta tehát ezt a lapot 
is a szerkesztő, hogy „a hazafi ak se legyenek a kül-
föld művelődésének s előre menetelének e segéd-
eszköze híjával”.

A Garasos Tár és a Fillértár célkitűzése szinte 
teljesen megegyezett. A Garasos Tárhoz viszonyít-
va a Fillértár sokkal több magyar vonatkozású írást 
és képet közölt.

Magyar városokat bemutató, képekkel is il-
lusztrált cikksorozatot indítottak. 1834. május 24-
én, a 13. számban ismertetést olvashatunk Pestről, 
amely „óriási léptekkel halad a nevezetesség főbb 
polcai felé”. A cikkíró felveti annak fontosságát, 
hogy Pozsony helyett „diétáink Pesten tartassa-
nak”. Büszkén sorolja fel az utóbbi években alakult 
intézményeket, de hozzáteszi: „gyáraink még nin-
csenek oly virágzásban, mint kívánatos volna”. Ké-
pet közölt az épülő Nemzeti Színházról, rajzokkal 
illusztrálva mutatta be a magyar koronaékszereket. 
A Fillértár Napló című rovatában a következő hét 
megemlékezésre méltó eseményeivel foglalkozott. 
Hazai és külföldi történelmi eseményekről, tudó-

30 Az európai fi lléres lapok kifejezetten néplapok 
voltak, tehát az olvasni tudó néphez szóltak. Épp azért 
árulták fi llérekért, garasokért, hogy a legszegényebbek 
is megvásárolhassák. Ismertetéseik, cikkeik nem a 
művelt, értelmiségi közönség ízlése szerint íródtak. 
Angliában és Franciaországban már százezres 
tömegekből állt az újságolvasók tábora. Nálunk a 
munkásság száma ekkor még rendkívül csekély, 
a lakosság közel 80%-a írástudatlan, vagy félanalfabéta 
jobbágy. 
31 A ’Fillértár’ szintén „szombati lap” volt, nyolcadíves 
lapokon jelent meg. Előfi zetési díja a ’Garasos Tár’-
énak kétszerese, tehát 5, illetve postai díjjal 6 frt volt. 
Képeinek jó része a többi magazinban már megjelent, 
de ezek külön lapra nyomva litográfi ával készültek, 
így teljesen elszakadtak a szövegtől. A kép és a szöveg 
egységét a ’Fillértár’ nem tudta megvalósítani. 

sok, művészek életével kapcsolatos évfordulókról 
közölt rövid ismertetéseket.

A Fillértár a magyar tárgyú, történelmi és föld-
rajzi vonatkozású metszetek tömegét közölte és 
az egykorú történelem fontos alakjainak arcképei, 
nagy értékű ikonografi kus forrássá teszik.

Kisebb számban jelent meg itt technikai újdon-
ságot, természettudományos felfedezést ismertető 
cikk, mint a Garasos Tárban.

A Hazai és Külföldi Tudósításokban, több ízben 
hirdették a pozsonyi lapot, először 1834 júniusá-
ban ajánlották az olvasók fi gyelmébe a Fillértárat. 
Schmidt Antal ekkor még bizakodva arról írt, hogy 
a lap, „oly kedves fogadtatást nyere, mint a hason-
ló külföldi levelek saját honjaikban, ami legszebb 
bizonsága annak, hogy az igyekezet karöltve a 
többi európai tartományokéval, szellemi kifejlődé-
sével előre hat, s Magyarországban is közönsége-
sebbé válik”.

1835-ben a lap elvesztette még azt a frissessé-
get is, amellyel korábban rendelkezett. 1836. feb-
ruár 29-én megjelent a „Végszó”, amelyben Orosz 
József szerkesztő elbúcsúzott olvasóközönségtől.32

Bölöni Farkas Sándor,33 amerikai útjáról vissza-
térve megszervezte a Kolozsvári Casinot, egy ön-
műveléssel foglakozó társaságot. Az ő ötlete alapján 
indult meg Erdélyben, első magyar népújság, a Va-
sárnapi Újság.34 A lap az Erdélyi Híradó melléklap-

32 Ebben a cikkben érdekes adatokat olvashatunk. 
Megtudhatjuk, hogy a kiadó Schmidt 5000 
példányszámra tervezte a lapot, de csak 1700 jelent meg 
belőle, a második félévben pedig már csak 1300. A lap 
kiadója nem sajnálta a nagyobb költséget sem, a cél az 
volt, hogy a többi lapnál szebb kiállításban jelenjen meg 
a ’Fillértár’. Az olvasók száma ennek ellenére csökkent, 
így kénytelen volt „berekeszteni” a vállalkozást. 
33 Bölöni Farkas Sándor (1795–1842) jogász, író. 1830 
és 1832 között hosszabb utazást tett Franciaországban, 
Belgiumban, Hollandiában, Angliában és az Egyesült 
Államokban. Utazásának emlékeit rögzíti fő műve, 
az „Utazás Észak-Amerikában” (Kolozsvár, 1834). 
Az útleírás tartalmazza az Amerikai Függetlenségi 
Nyilatkozat fordítását is. Az útinapló nyugat-európai 
része csak jóval később jelent meg teljes terjedelemben 
’Nyugat-európai utazás’ (Kolozsvár, 1943) címmel. Az ő 
kezdeményezésére Kolozsvárott Nemzeti Casino, Vívó 
Intézet, és Asszonyi Olvasó Egylet alakult. Javaslatára 
indult meg a ’Vasárnapi Újság’ című lap Brassai Sámuel 
szerkesztésében. 
34 A Vasárnapi Újság-ról és Brassai szerkesztői 
tevékenységéről lásd: Hlatky Endre: Új adat Brassai 
Sámuel „Vasárnapi Újságja” történetéhez. = A Sajtó 
3 (1929) pp. 433–435.; Ugrin Aranka: Közhasznú 
ismereteket terjesztő hetilapok a reformkorban. = 
Magyar Könyvszemle 91 (1975) No. 2. pp. 137–153.; 
A magyar sajtó története. 1705–1848. 1. köt. Főszerk.: 
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jaként, jelent meg hetenként, 1834. április 6-tól. Szer-
kesztésére a Kolozsvári Casino Brassai Sámuelt35 
kérte fel, akinek széles körű ismeretei, a népnevelés-
ben való tapasztalatai, a nyugati példákra való uta-
lásai érdekessé, tanulságossá tették a lapot, emellett 
ez volt a század első felének legolcsóbb hetilapja.36

Brassai a szegényebb, kevésbé művelt nép mű-
velését tűzte ki célul. A Hazai és Külföldi Tudósí-
tásokban közzétett hirdetésben a Vasárnapi Újság 
tartalmát a következőkben jelölte meg a szerkesz-
tő: „Alapjában minden, aminek tudása az embert 
érdekelheti, tiszta, egyszerű és tanulatlantól is 
megérthető írás módjával elő fog adatni”.

A lap tizennégy éven át tájékoztatta (hetenként 
tizenhat oldalon) az olvasókat a politikai helyzet-
ről, hirdette a reformkor haladó eszméit, népsze-
rűsítette a korabeli tudomány és technika legújabb 
vívmányait, korszerű mezőgazdasági ismereteket 
nyújtott, sok „házi és mezei gazdaságot” érin-
tő hasznos tanácsot közölt. Találtak az olvasók a 
„barom-orvosság” körébe tartozó írásokat éppúgy, 
mint olyan tanácsokat, hogyan lehet a „cseresznyét 
és medgyet a madaroktól menteni”, tehát a lap a 
hazai viszonyokhoz alkalmazkodó, „házi és mezei 
gazdaságot” érintő írásokat közölt. Ízelítőt adott 
a kortárs irodalomból, pedagógiai, sőt a felnőttek 
művelődését sürgető cikkeket is közölt.37

A Vasárnapi Újság 1837. évfolyamában hosz-
szabb cikket közölt a népnevelés feladatairól. Cik-
kében Brougham lord munkájából s az angliai 
társadalmi viszonyokból indul ki, és mutat rá a ha-
zánkban is megvalósítható feladatokra.

A cikket valószínűleg Brassai Sámuel maga 
írta, aki részletes reformjavaslatokat tesz a nép 
neveléséről.38 Nézete szerint a legnagyobb baj a 

Szabolcsi Miklós, szerk.: Kókay György. Bp., 1979. 
Akadémiai Kiadó. pp. 494–495. 
35 Brassai Sámuel (1797–1897) író, szerkesztő, tanár, 
az „utolsó erdélyi polihisztor”. Róla: Kőváry László: 
A száz évet élt Dr. Brassai Sámuel pályafutása és 
munkái. 1797–1897 (Kolozsvár, 1897); Fitz József: Brassai 
Sámuel (Bp., 1911); Boros György: Dr. Brassai Sámuel 
élete (Cluj-Kolozsvár, 1927); Gál Kelemen: Brassai 
Sámuel (Kolozsvár, 1932); Mikó Imre: Az utolsó erdélyi 
polihisztor. Száz dokumentum és történet Brassai 
Sámuelről (Bukarest, 1971); Gazda István (szerk.): 
Brassai Sámuel emlékezete. Tanulmányok a száz éve 
elhunyt sokoldalú erdélyi tudós munkásságáról (Bp., 
1997). 
36 A Vasárnapi Újság félévi előfi zetési díja 1 frt 36 
krajcár volt. 
37 A kitűnő magyarságú cikkek legtöbbjét a szerkesztő 
maga írta, többnyire névtelenül. 
38 Valami az iskolákról. = Vasárnapi Újság 4 (1837) No. 
173. pp. 249–252.; No. 174. pp. 257–259. 

népiskolákban az olvasás tanításával van. A gyer-
mekek nem tanulnak meg értelemmel olvasni, hi-
szen többségüknek fogalma sincs, miről szól az 
elolvasott szöveg. Az olvasás tanítása csak akkor 
fejeződhet be, ha minden gyermek képessé válik 
arra, hogy „egy tőle soha sem látott történetecskét 
tisztán, hallható és értelmes szózattal folyvást el-
olvasni, és az elolvasottakat tüstént nagyjából el-
mondani nem tudná.” Az is komoly gond, hogy 
az iskolából kikerült növendékek többé nem ol-
vasnak. Ezért a szerző új rendszabályt vezetne be. 
Minden falusi ifjú csak akkor köthetne házasságot, 
ha a keresztlevele, a népiskolai bizonyítványa mel-
lett bemutatna egy igazolást arról, hogy az iskola 
befejezése óta „minden évben legalább egy köny-
vet elolvasott, és annak tartalmáról a papnak vagy 
iskola tanítónak számot adott.” A szerző megjegy-
zi, hogy „ez alól a rendszabás alól semmi rangú 
ember” a nemesi származású sem mentesülhetne, 
„ha csak az alsóbb iskolát tanulta ki.”

Az írás oktatása „csak kézzsibbasztó foglalatos-
ság” a népiskolákban. Ne a gyermek számára ért-
hetetlen bibliai idézeteket másoltassanak a tanítók 
a növendékekkel, hanem „okos ézopusi mesét, ter-
mészettudományi, históriai, vagy földleírási hasz-
nos ismereteket tartalmazó szövegeket.” Emellett 
tanuljanak meg kötelezvényeket, nyugtákat, lajst-
romokat írni, mert ennek felnőtt korukban majd 
hasznát veszik.

A számtan tanítását is új alapokra kellene he-
lyezni a szerző szerint, hiszen az olyan elvont mó-
don folyik, hogy a legtöbb gyermek „egy kosár 
almát sem tudna tanuló társai egyenlőleg feloszta-
ni.” Ezért a számtan tanítását a gyakorlat oldaláról 
kell megközelíteni, „az élet köréből vett példákon.” 
Nem a táblára írt számokkal kell kezdeni a taní-
tást, hanem „törökbúza vagy paszuly szemekkel” 
tanuljon a kisgyermek számolni. Hasonlóképpen 
gyakorlatiasan kell a földrajzot, a természetrajzot 
és a történelmet is tanítani.

A falusi iskolákba járó gyermekek legtöbbje 
földműves lesz, aki szüleitől, nagyszüleitől tanul-
ja meg a legfontosabb tudnivalókat. A mezőgaz-
daság azonban gyorsan fejlődik, és az új dolgokat 
„az okszerű gazdálkodás elemeit” nem sajátítják 
el a gyermekek, mert nincs kitől tanulniuk. Éppen 
ezért javasolja a szerző, hogy a falusi iskolák mel-
lett kapjon a tanító egy darab földet, hogy azon 
gazdálkodjon, és ott tanítsa meg a tanulóknak a 
korszerű gazdálkodás tudnivalóit. A földön „foly-
tattassék gyümölcstenyésztés, termesztessenek 
gazdasági és kereskedési plánták, mák, sáfrány, 
lóhere, ültettessenek eperfák, míveltessék szőlő, 
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a gyermek oltson, kapáljon, öntözzen, nyessen, 
szedjen hernyót, pusztítson ártalmas állatot, ismer-
kedjék meg a gazdasági mívelés minden ágaival.” 
Nagy haszonnal járna az ilyesfajta oktatás. A mun-
kák végzése közben a tanító számos természettu-
dományi ismeretet közvetíthetne tanítványainak, 
emellett a gyermekek korán megtanulnák a termé-
szet szeretetét, a munka tiszteletét. A szerző sze-
rint ez a megoldás elősegítené, hogy a szülők ne 
csak a téli hónapokban, hanem egész évben küld-
jék gyermekeiket az iskolába, hiszen látnák, hogy 
ott jövendő élete szempontjából hasznos dolgokat 
tanul, sőt a tanultakat a szülők munkájának segíté-
sére is felhasználhatja.

A Vasárnapi Újság számos értékes cikke közül 
kiemelhetjük Brassainak a nép neveléséről, önne-
veléséről, a felnőttek művelődéséről szóló eszme-
futtatását, melyben arról ír, mennyire fontos, hogy 
a népiskolából tíz-tizenkét éves korában kikerült 
gyermek tovább művelődjön. Ha erre az intézmé-
nyes iskolázás keretei között már nincs lehetősége, 

olvasson szabad idejében, szerezze meg önmaga 
számára a szükséges tudást.39

A Vasárnapi Újság népszerű lap volt. Ajánlásai 
nyomán Erdélyben sorra alakultak olyan egyesü-
letek, melyek a nép köréből indultak ki, és céljuk 
az önművelés, valamint egymás segítése volt.40 
A falusi közművelődésben fontos szerepet ját-
szott az is, hogy egy-egy jobb elemi iskolának (pl. 
Torockó, Barátos, Hídelve, Retteg) könyvtára, ol-
vasóköre, veteményeskertje, esetleg gyümölcsöse 
volt, és benne hasznos gazdasági ismereteket is 
tanítottak.

A Vasárnapi Újság utolsó száma 1848. novem-
ber 9-én jelent meg anélkül, hogy a szerkesztő a 
lap megszüntetésének szándékát előre bejelentette 
volna.

39 Brassai Sámuel: A kimívelt elmének hasznai. = 
Vasárnapi Újság 2 (1835) febr. 1. pp. 34–39. 
40 1838 októberében a Vasárnapi Újság kis falvakban 
létrejött a művelődési egyesületek megszervezéséről 
számolt be. 


