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Piroska Katalin

„Kinek egyszer meleg lett a vére 
Aletta van der Maet meleg nevére”
Apáczai Csere János (1625–1659)*    

„A tavasz jött a parttalan időben…”– ilyenkor a jó idő kö-
zeledtével Áprily közismert sorai jutnak eszünkbe. A ter-
mészet ébredését és az elmúlást egyaránt elménkbe idéző 
költemény mostanság talán azért is aktuálisabb, mint más 
tavaszokon, mert idén lesz 360 éve, hogy a vers „hőse”, az 
újkori magyar oktatási rendszer elméleti megalapozója 

alig 34 évesen távozott az élők sorából…. 
A hollandiai Utrecht megismerkedésük, szerelmük színhelye 

Alettával, aki egy ottani jómódú, neves polgárcsalád gyermeke. (Lő-
rinczi László író, aki valamikor a 20. század második felében járt a 
városban, még akkor is az ottani telefonkönyvben féloldalnyi Maet 
családnevet talált.) Náluk lakik az ottani egyetemen tanuló, erdélyi 
származású, nagy tudású fiatalember, aki már teológiai doktorként 
is visszatér ide – tanítani. Egyébként ő volt az első az akkoriban itt 
tanuló magyarok közül, aki a doktori címet megszerezte.

Csere János a Brassóhoz közel fekvő Apácán született egysze-
rű, nem túl jó módú székely családban (szülőházát emléktábla 
jelöli), és itt is járt elemibe. (Szinte hihetetlennek tűnik, hogy a 
17. század elején itt iskola volt, sőt Apáczai egyik életrajzírója 
szerint Barcaság szinte minden falujában volt elemi akkoriban!!)

Az éles eszű kisdiák Kolozsváron, majd a Gyulafehérvári 
Academicum Collegium-ban tanul tovább, ez akkoriban a hazai re-
formáció szellemi központja. Innen jut el egyházi ösztöndíjával és a 
tudós hírében álló gyulafehérvári kálvinista püspök, Geleji Katona 
István támogatásával az akkor Európában talán legtekintélyesebb-
nek számító kálvinista „továbbképzési központokba”, többek között 
a leydeni, az utrechti, a harderwijki egyetemekre. A teológiai isme-
retek mellett itt találkozik az akkoriban leghaladóbbnak számító 
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eszmei áramlatokkal (kartezianizmus, puritanizmus). Itt döbben rá 
az otthoni viszonyok elmaradottságára, itt tudatosul benne, hogy 
neki OTTHON van elsősorban kötelezettsége, feladata.

Már itt elkezdi írni főművét, a Kis magyar enciklopédiát, amely-
ben igyekezett összefoglalni jövendő diákjai számára az akkori tu-
dományos élet általa elsajátított ismereteit: „Oly könyvet adnék a 
magyar ifjúságnak kezébe, melyben anyai nyelvén többire minden 
szép és hasznos tudományokat olvashatna. (….) Ezért erősen föltet-
tem magamban, hogy ha a jóságos és hatalmas Isten néhány esz-
tendő elteltéig megnyújtja és meghosszabbítja életem fonalát, nem 
halok meg addig, míg magyar nyelven nem közlöm a magyarokkal 
az összes tudományokat” – írja könyve előszavában. 

A mű elkészítése emberfeletti munka, hiszen nemcsak rendszerez-
ni kellett az ismereteket, de meg is kellett találni hozzá a magyar ki-
fejezéseket, hiszen eddig ezeket latinul tanulták-tanították, így egyike 
lesz az első nyelvújítóinknak, olyan tudományos műszavakat köszön-
hetünk neki többek között, mint a kiterjedtség, súrlódás, középpont, 
számláló. A kész munka 1655-ben jelent meg nyomtatásban.

1653-ban püspöke hívására hazaindul, Aletta pedig nemrég 
született kisgyermekükkel a karján követi őt az akkor – Utrecht-
ből nézve – világvégének számító Erdélybe, Gyulafehérvárra. Az 
oktatást gyökereiben megváltoztató, nagy ívű pedagógiai prog-
rammal érkezik haza, ezeket fejleszti tovább későbbi magyar vagy 
latin nyelven írt vagy mondott értekezéseiben, iskolai székfogla-
lóiban. Munkái többek között: Az iskolák fölöttébb szükséges vol-
táról és a magyaroknál való barbár állapotuk okairól; Magyar 
Logikácska, amelyet kisdedeknek írt; Vita az emberi értelemről. 
Elképzelései közül sok még ma, több mint 300 év után is érvényes, 
ezekből idéznék néhányat: a Descartes elvein alapuló kartéziánus 
szellemében hirdeti a gondolkodáson alapuló oktatás fontosságát, 
amelyet kiegészít azzal, hogy ennek az anyanyelven kell történnie, 
mert gondolkodni legjobban saját nyelven lehet. Ennek megte-
remtése, elterjesztése érdekében feltétlenül szükségesnek látja az 
alapfokú iskolahálózat kiépítését az egész ország területén, mert a 
műveltség nem kiváltság, mindenkinek joga van hozzá. Úgy gon-
dolja, hogy a vallásos ismeretek mellett a világiakra is szükség van, 
a képzés alapja a karteziánus szemléleten alapuló tudományfilozó-
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fia. Olyan oktatást képzel, amely figyelembe veszi a tanulók egyéni 
képességeit. Vallja, hogy az iskola feladata nemcsak az ismeretek 
átadása, hanem a nevelés is. Ezek forradalmi nézeteknek számí-
tottak a maguk idejében. Ugyanakkor megmarad a karteziánus 
szemléleten alapuló tudományfilozófia hívének, s hirdeti is ezeket.

Itthon azonban a távollétében nagyot fordult a világ, régi bará-
tai, hívei nincsenek már itt, Erdély fejedelme pedig a kálvinizmus 
maradibb eszméit valló II. Rákóczi György, aki már eleve rossz 
szemmel tekint a haladó „nyugati világból” érkezőre, többször 
kap megrovó figyelmeztetést, de ő nem alkuszik. Az akkoriban 
modernnek számító vallási elveit „disputákban” (hitvitákban) is 
kifejti. A nagy hallgatóság előtt élőszóban folytatott „harcai” kö-
zül a leghíresebb, mikor Apáczai egymaga szállt szembe az angli-
ai származású, vele igen ellenséges Basire-ral, kiállva presbiteria-
nizmus, a világi műveltség és tudás haladó eszméi mellett. 

Ezzel aztán a fejedelmet végképp magára haragítja. Fennmaradt 
korabeli kézirattöredékek szerint Rákóczi György első dühében a 
Marosba vetéssel vagy a gyulafehérvári templomtoronyról való le-
taszítással fenyegeti, amennyiben nem hagyja abba a lázító eszmék 
terjesztését. A legenda szerint erre válaszolta Apáczai, hogy akkor 
„tornyot választok.” (Ez lett a címe Páskándi Géza Apáczairól szóló, 
1975-ben írt drámájának, a mondás pedig a meg nem alkuvás szál-
lóigéjeként terjedt Erdélyben.)

Az iskolában ezután nem taníthatott, anyagi juttatást nem 
kap, máshova helyezését a fejedelem nem írja alá…. Felesége, a 
gyámoltalannak mondott asszony azonban mindenben mellette 
áll, „ha jött a harcok lázadó sötétje, fénnyel dalolt a név, hogy 
féltve védje” (ahogy Áprily írja a már többször idézett versben.)  

Végül a fejedelem – anyja, Loránffy Zsuzsanna és mások köz-
benjárására – valamennyire kiengesztelődik, és kinevezi hajdani 
„scolájába” Kolozsvárra iskolaigazgatónak. Közben az elvek, poli-
tikai viszonyok is változnak, már megbecsülés övezné, ám most az 
anyagi feltételek hiányoznak, az előző évben leégett iskolát nincs 
miből újjáépíteni, a kincses város nehéz helyzetben van a betörő 
oszmán csapatok, a krími tatárok pusztításai miatt.

De ő még mindig bizakodik, újabb tervezetet készít egy „academia” 
(tudományegyetem) létrehozására, mert az ország fejlődésének fel-
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tételét a tudásban látja: „honnan van annyi nagyon rosszul intézett 
közügy? Onnan, hogy nincs nekünk, magyaroknak egyetlenegy akadé-
miánk sem, s így nincs hely, ahol tanítsuk és egyben sürgetőleg han-
goztassuk az erkölcstant, mely megfékezi a bűnöket: az ökonómiát, 
mely igazgatja a családok életét; az orvostudományt, mely megőrzi 
az egészséget; a matematikát, mely városokat, utcákat, templomokat, 
palotákat és tornyokat emel; végül a filozófiát, mely gyökere minden 
tudománynak és mesterségnek” – vallja az Egy akadémia felállításá-
nak módja és formája című munkájában. 

A folytonos küzdés azonban gyenge szervezetét (már évek óta 
tüdőbajos), fizikai erejét felmorzsolja, élete delelőjén sincs még, 
mikor 1659-ben meghal, egyedül hagyva asszonyát: „(…) mikor a 
hálátlan világ temette, / Aletta búja jajgatott felette / Míg dörgő 
fenséggel búgott le rája / A kálvinista templom orgonája.”

Aztán az idegenben társtalanul maradt asszony, aki közben a 
még kiskorú gyermekeit is elvesztette, „belenémult a hervadás-
ba, télbe (…) s urát keresve, sírba ment utána...” Közös sírban, 
mindketten a Házsongárdi temetőben nyugszanak. 

Eddig tart kettőjük története. Apáczai aztán post mortem min-
den elismerést megkapott (ahogy ez már lenni szokott). Alakját, 
életét, tanításait már az egyik híressé vált egykori kolozsvári tanít-
ványa, a politikus-író Bethlen Miklós megörökítette emlékiratai-
ban. Munkáit többször kiadták, tanításait felhasználták. Személye 
fogalommá vált, iskolák, művelődési intézmények sora őrzik a ne-
vét, pedagógus-kitüntetést neveztek el róla határon innen és túl. 

S hogy – itt Erdélyben – ma mit jelent nekünk Apáczai Csere 
János? Kányádi Sándor erre így válaszol: „Megyünk hát mögötte, 
amerre elöljárói tekintetének fénykévéi mutatják az irányt s az 
ösvényt lábunk előtt, követjük, mint diákjai annak idején Gyula-
fehérvárról Kolozsvárra jövet, egyetlen batyunk, botunk, fegy-
verünk az anyanyelv.” 

*A könnyebb megértés érdekében az Apáczai-szövegeket, 
a művek címeit a mai helyesírással, értelmezéssel közlöm. 


