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Apáczai Csere János üdvözli az  

igaz bölcsességre törekvő olvasót 
 
HOGY erről az újfajta munkáról könnyebben mondhass igazságos 

ítéletet, kegyes olvasó, néhány szóval föl kell hívnom figyelmedet arra, mi adott 
megírására alkalmat, továbbá, hogy milyen jellegű és miképpen használható e 
munka. 

 
Ami az első kérdést illeti, már tíz évvel ezelőtt, midőn Kolozsvárott tartózkod-

tam a humán tudományok kedvéért, és állandó szorgalommal követtem mindenekelőtt a 
nagy hírű és nagy tudású tanítónak, Porcsalmi András úrnak irányítását, gyakran 
megtörtént, hogy ez a kiváló és alapos képzettségű tudós messze-messze 
elkalandozott a mesterségek és tudományok magasztalásában, és néhányszor 
szívélyes közvetlenséggel megmutatta nekem ritka és mélységes műveltségének 
kitűnő tanújelét, azokat a jegyzeteket, amelyekben maga foglalt össze csaknem 
minden tudományt. Ugyanakkor pedig engem őszintén buzdított, hogy idővel 
majd hasonlót készítsek. Szorgalmát bizonyos mértékben utánozni akarva, 
írásaiból sok részletet kezdtem kimásolni saját használatomra. 

De nem sokkal később az isteni gondviselés rendeléséből Kolozsvárról 
Gyulafehérvárra költöztem. Miután itt tanulmányaimat kétszer szomorú hajótörés 
érte, végre a kitűnő férfiú, Bisterfeld János Henrik úr tanítványainak társaságába 
kerülve, olyan tanítóra akadtam, aki a tudományok iránt való lelkesedés 
dolgában előző tanítómhoz volt hasonló. Gyakran saját fülemmel hallottam, 
hogy mind nyilvános, mind magántanítása alkalmával nagy szorgalommal és 
nekibuzdulással ezeket a szavakat véste tanítványai emlékezetébe: „A szentírást 
az egész enciklopédiának legalább közepes ismerete nélkül senki sem magyarázhatja 
sikeresen. Annak pedig, hogy szilárd műveltséghez jussunk, nincs hasznosabb módja, nincs 
előnyösebb útja, mint az, hogy minden dologról rövid vázlatot állítsunk össze, és minden 
tudomány összefoglalását emlékezetünkbe véssük.” Hogy pedig e tanításokat minél 
mélyebben ültesse szívünkbe, s azok a zsenge lelkekben minél mélyebb 
gyökeret verjenek, még nyilvános előadásain sem átallotta hangoztatni (éspedig 
teljes joggal), hogy neki már életének tizenhatodik évében a kisujjában volt 
Alstedius egész úgynevezett negyedrét alakú Enciklopédiája, már ami az abban 
foglalt tantételeket és szabályokat illeti. 

Hogy ez az élő, hathatós és meggyőző érv mily hatással volt más akkori 
hallgatóira, nem tudom. Engem mindenestre a szorgalom dühe oly lázba 
hozott, hogy megragadtam Alstedius nagy Enciklopédiáját, és a hexilógától 
kezdve egészen a zenéig minden tantételét leírtam, elég rövid idő alatt ugyan, 
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de hatalmas testi-lelki fáradság árán. Valahogy úgy éreztem magam, mint Julius 
Caesar, aki midőn Gades szigetére érkezett és Héraklész templomában meglát-
ta Nagy Sándor képét, feljajdult, és nagyon szégyenkezett gyámoltalanságán, 
amiért abban az életkorban, mikor amaz már a földkerekséget leigázta, ő még 
semmiféle emlékezetes dolgot nem vitt véghez. Éppen ezért tüstént isteni 
küldetésért esedezett, hogy alkalmat találjon igazán nagy dolgok véghezvitelére. 
Ily nagy az előző nemzedékek példáinak hatása az erényekre való ösztönzésben. 

Miután a jámbor emlékezetű, főtiszteletű és nagy hírű Geleji István úrnak, 
az erdélyi egyház akkori főpásztorának irántam való nagy jóindulatából az egyház költségén 
a szövetkezett Belgium hírneves akadémiáira küldtek, hogy nagyobb előremenetelt 
érjek el tanulmányaimban, visszaemlékezve nagy tanítómnak intelmeire, minde-
nekelőtt saját magam összegyűjtöttem – szorosan a nagy tudósok nyomában 
haladva – a főbb tudományágakra vonatkozó fontosabb meghatározásokat és 
felosztásokat, és munkámat, miután elkészült, a tudományok tudományának 
neveztem. 

… s mialatt nekifeszültem tanulásuknak, különféle népeknek különféle anyanyelven 
írott könyveire bukkantam. Igen nagy és tartós csodálkozással jó ideig lapozgattam 
bennük előre és hátra: nem csoda, hogy azok a népek tudás és műveltség dolgá-
ban túlszárnyalnak bennünket, hiszen az összes tudományukat anyanyelvükön 
olvassák és közlik, tanítják és tanulják. 

… erősen föltettem magamban, hogy ha a jóságos és hatalmas Isten néhány 
esztendő elteltéig megnyújtja és meghosszabbítja életem fonalát, nem halok meg 
addig, míg magyar nyelven nem közlöm a magyarokkal összes tudományomat. Hozzá-
kezdtem tehát egy új könyv megírásához, melyet tantárgykörének egyetemessé-
ge miatt pasoptronnak neveztem, és ezt a közvetkező módon terveztem el:  a 
jobb hírű szerzők alapján azokat a dolgokat, melyeket legszükségesebbek tudni, és 
amelyek hasznosak az emberi létre, előbb természetes sorrendbe szedem,  és táblázatokba 
foglalom, hogy miután így latinul az egészet elrendeztem, azután könnyebben átültethes-
sem azt egy másik nyelvre: a tudomány számára teljesen idegen magyar nyelvre. 

Ezekkel a teendőkkel voltam elfoglalva, mikor főtiszteletű, nagy hírű és 
legnemesebb Csulai György uram, az igazhitű egyházaknak egész Erdélyben fárad-
hatatlan vigyázó, érdemes főpásztora, kitüntető és egyáltalán sohasem remélt 
kegyességben és jóságban részesített, amennyiben ellátva engem elegendő útiköltség-
gel,  hazámba való azonnali visszatérésre szólított fel. Ám az őszi időjárás mostohasága 
és másféle, nem csekély súlyú akadályok akaratom és kívánságom ellenére arra 
kényszeríttettek, hogy a télen át még külföldön tartózkodjam. De mivel biz-
tosra vettem, hogy ezt nagy pártfogóm nem fogadja szívesen, és attól tartottam, 
hogy hitelt ad rosszakaróim suttogásainak, szüntelenül csak azon töprengtem, 
mi lehetne az, amivel ellensúlyozni tudnám, hogy lemondtam hazautazásomat, 
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mi lehetne az, amivel épen és sértetlenül meg tudnám tartani nagy hírű mecéná-
som irántam való kitüntető jóindulatát, és egy kissé be tudnám tömni kárörven-
dő ellenségeimnek gyalázkodó száját. Hirtelen eszembe ötlött, hogy semmi 
mással nem érhetem el jobban vágyam teljesedését, mint azzal, hogy kis 
művemet előkészítem a kinyomtatásra, és így teszem nyilvánvalóvá mindenki 
előtt: nem töltöttem haszontalanul az időmet, szüntelenül gondoltam 
szülőhazámra, és megkezdtem hálám lerovását, mellyel tartozom neki.  

… Ami a mű jellegét illeti, ha maga a könyv nem mondana róla eleget 
bárkinek, a szerző célkitűzése eléggé elárulja azt. Arra törekedtem ugyanis, hogy 
erőmhöz képest enyhítsek azon a hatalmas hiányon, mely hazai nyelven írt 
könyvekben mutatkozik, és hogy tanulóifjúságunknak legyen legalább egyetlen olyan 
könyve, amelyből az egész műveltség szövedékes szálait legombolyíthatja, mégpedig 
anyanyelvén. Ezért, mellőzve mindenütt az álnokoskodásokat és felesleges 
vitákat, a legjobb szerzők alapján, a valósághoz ragaszkodó ábrázolásban, az 
igazság szabadságának zászlaja alatt honfitársaim elé tártam mindazon dolgokat, 
melyek hasznosak, és amelyeket ismerni szükséges… 

… Mármost, hogy a lelkiismeretesség követelményének eleget tegyek, 
röviden elmondom, melyik részben kiket követtem, egyrészt, hogy a tanulóifjúságot 
mintegy kéznél fogva  a könyvemben összefoglalt dolgok alaposabb megisme-
réséhez, másrészt, hogy kikerüljem az idősebb Plinius súlyos vádját, amelyet T. 
Vespasianushoz írt előszavában egyes könyvek szerzőivel szemben felhozott. 

… Ezért megbecsülöm azokat, akik megelőztek, de a magam részéről azokat is, 
akik utánam jönnek. Mert tudom, hogy ezek ugyanúgy fognak versengeni velük, 
mint mi az elődökkel. Jó ízlésemnek pedig bizonysága az, hogy könyvemben 
előretettem a forrásul használt szerzők nevét. Mert véleményem szerint az a 
méltányos és igazán tisztességtudó eljárás, ha megvalljuk azok nevét, akiknek segítségével 
eredményt értünk el, nem pedig az, amit a legtöbben követnek a már említett írók 
közül. Mert tudd meg, összehasonlítottam a szerzőket, és rájöttem arra, hogy a 
leghitelesebb és legújabb szerzők a régieket szóról szóra lemásolták, ez utób-
biak nevének említése nélkül… 

… Így hát az általam követett szerzők a tárgykörök különfélesége szerint 
a következők: a metafizikában Cartesius; a logikában Ramus és Amesius; az arit-
metikában Ramus, Snellius, Schonerus; a geometriában csak Ramus (véteknek tar-
tottam ugyanis összezavarni az ő módszerét, egy dolog kivételével, hogy tudni-
illik az ő kommentáraiból nem kis fáradsággal összekeresgettem és napfényre 
hoztam a dichotómiákat, melyek többnyire kimaradtak a hannoveri, úgyneve-
zett tizenkettedrét kiadásából. Mivel történetesen ez az egy kiadásom volt, 
csudálkoznom kellett, hogy ilyen módszeres író ennyire megfeledkezett saját 
módszeréről. Csak később jöttem rá, hogy ez a kiadó hibájából történt); az 
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általános természettudományban Cartesius és Regius; az asztronómiában 
Kopernikusz, Cartesius, Regius, Phocylides, Alstedius, Scribonius; a föld- és vízrajzban, 
valamint a zenében Alstedius; a meteorológiában  Cartesius, Regius és  Scribonius; 
az antropológiában Scribonius és Regius; az orvostudományban egyedül Regius; a 
zoográfiában Regius, Scribonius és  Alstedius; az ásványtanban Scribonius, Regius és 
Alstedius; a botanikában Scribonius  és Regius; a mechanikában Alstedius, Amesius, 
Metius, az etikában, ökonómiában, politikában, jogtudományban és teológiában 
Fennerus, Amesius, Althusius stb.; az általános grammatikában Ramus, a speciális, 
mégpedig a görög és latin grammatikában ugyancsak Ramus, a héberben és 
annak dialektusaiban Martinius, az arabban Erpenius; az általános retorikában 
Talaeus, a speciális, mégpedig a görög, héber és arab retorikában különböző 
írók, a latinban viszont Talaeus. 

Talán azt fogod mondani, hogy ez kevés. Nem tagadom. De olyanok, 
akik bőven elegendőt nyújtottak nekem ahhoz, hogy megírjam a tudományok 
rövid összefoglalását. „Ezért – hogy a sok tapasztalattal rendelkező Heurnius 
szavaival éljek – úgy határoztam, hogy … az ő nyomdokukban fogok haladni, és nyíltan 
megmondom, nekik köszönhetek legtöbbet; műveikből ugyanis nagyon sokat átvettem 
és felhasználtam. Mert – amint nagyon helyesen mondta Flavius Albinius – az 
az igazi gyümölcse olvasásodnak, ha a versenyzők hevével igyekszel megfelelő 
alkalmazás útján saját hasznodra fordítani mindazt, amit a könyvekben helyes-
nek tartasz, vagy amit az írók mondanivalóiban legjobban megcsodálsz. A jeles 
költő, Alfranius is, midőn válaszolt azokra a vádakra, hogy túl sokat kölcsönzött 
Menandrosztól, így szólt: »Kölcsönöztem, megvallom, nemcsak tőle, hanem más 
költőktől is minden olyan dolgot, amit véleményem szerint nem tudtam volna jobban 
csinálni. « 

… Erős az elhatározásom, hogy töretlen lélekkel tűröm minden irigyem füttyeit, 
csak valami hasznuk származzék írásaimból az embereknek. Ha a dicsőség vágya 
vezetett volna e könyv kiadásakor, meg tudtam volna bizony írni mindezt sokkal 
mutatósabban is és úgy, hogy teljesen különbözzék mások írásainak jellegétől. 
De ettől nem lett volna a könyv nagyobb hasznodra, kedves olvasóm! A magam 
és tanítványaim számára toldoztam ezt össze, és nem mások számára. Egynémely 
dologról talán mások is ugyanígy beszéltek. Hát akik ugyanarról a tárgyról 
írnak, azoknak mindenáron mást-mást kell magukból kiizzadniuk? Nem 
csónaknak kell-e hát neveznünk a csónakot? Vagy az igazság nem egy és 
ugyanaz? Hogy fogadnák a gáncsoskodók, mondd, Avicennát, Pauloszt, Oreibaszioszt 
és számtalan régi tudós orvost, ha még életben volnának? Mert ők minden 
munkájukat Galénoszból és más régi orvosokból írták ki csaknem szóról szóra. Ezek a 
híres tudósok minden bizonnyal másképpen is tehettek volna, ha akartak volna. 
De minden munkájukat arra szentelték, hogy másoknak használjanak, és nem a 
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saját dicsőségüket keresték. Vagy talán nem Galénoszból, e nagy óceánból merí-
tenek az orvostudománynak ezek az elméleti művelői? Akad-e náluk olyasmi, 
mondd, amiről helytálló a véleményük, s amit nem találsz meg nagyjából 
ugyanígy Galénosznál? És mondd, miért szabad másoknak inkább meríteniük 
ebből a forrásból, mint nekem? Elárulod tudatlanságodat, ha azt hiszed, hogy 
mindannak, amit más orvosi szerzőknél olvasol, java része saját szellemi termékük, holott 
bizony Galénosz és Hippokratész e gondolatok forrása. Ha majd ezeket más művekbe 
is beleszőve látod, rá fogsz jönni, hogy Galénosztól valók. Bizony járatlanságo-
dat árulod el, mert sohasem nézted át alaposan Galénosz írásait, és így nem 
tudod, hogy ezek a szerzők is, meg mi is honnan eredeztetjük műveink pata-
kocskáit… 

… a legkiválóbb emberek, szakmájuk legjobb tudósai sem félnek attól, 
hogy más írókból igen sok dolgot kölcsönözzenek, végül pedig azért, hogy ily 
módon elődeink fényes példájával tegyem sikertelenné törekvéseit a 
„momusok”-nak, akik fogyatkozásaimat hánytorgatják. Mert aki jó kalauzokat 
választ, az nem egykönnyen térhet le a helyes útról, csak állhatatos elhatározással kövesse 
őket. A csecsemő is, ha óriás vállára ül, többet láthat, mint maga az óriás. Tehát minden 
olvasóm, aki érdemesnek találja művemet arra, hogy belepillantson, teljes 
bizonyossággal meg fog győződni afelől, hogy sehol sem pártoltam el abban a 
legnagyobb és leghíresebb tudósok tekintélyétől.  

Most már nincs más hátra, mint hogy könyvem használatára is rámutassak. A 
nagyobb érthetőség kedvéért vázolni fogom röviden azt a módszert, amelynek szem 
előtt tartására törekedném, ha lennének valaha tanítványaim.  

Mindenekelőtt igyekezném elérni, hogy tanítványaim elméje, ha nincs 
még eddig kiművelve, hozzászokjék a szent bibliai, sőt a hasznos világi 
történeteknek is magyar nyelven való olvasásához és megértéséhez. Ezután az 
olvasottakból alapos vizsgát tartanék, és ennek során az olvasmányanyagot az 
emberi életben való felhasználására alkalmaznám. Miután ebben jó ideig gyakorolták 
magukat, és már közepes eredményt értek el, átvinném végre őket erre a 
magyar nyelvű enciklopédiára.  

Ennek azonban nem az elejét olvastatnám, hanem olyan fejezetét vagy 
részletét, mely érthetőbb dolgokat tárgyal. Gondolok itt a földrajzra (melynek 
tanításakor hasznos volna földgömböt vagy térképet kéznél tartani), vagy más 
ehhez hasonló könnyűségű tárgyra. Ezt az anyagot bevésvén, szorgalmasan 
kérdezgetve tőlük: Hány világtáj van? Mely országok fekszenek keletre, melyek 
nyugatra? stb. Hány különálló világrész van, s melyek a legvirágzóbb országaik? 
Melyek a legnevezetesebb tengerek, folyamok, források, folyók és tavak? 
Milyen nevezetesebb hegyek vannak egyes országokban? stb. Innen a speciális 
természettudományokra vinném át őket, és az ásványokról, növényekről, állatokról 
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szóló tudományt adnám elő, megvizsgálva, ki mit figyelt meg egyik vagy másik 
állatról, ásványról és  növényről. Ezután az etikai, ökonómiai és politikai kérdésekre 
térnék át, kérdezgetve újból: mi az erény? Melyek az erény közös tulajdonságai, 
melyek a fajai? stb. Mik a kötelességeik a szülőknek, a gyermekeknek, az egész család-
nak? Mi a kötelességük az elöljáróknak alattvalóikkal és viszont: az alattvalóknak 
elöljáróikkal szemben? Most térnék vissza a számtanra, arról a geometriára és az 
általános természettudományra, majd a metafizikára és logikára, végül pedig mindarra, 
amit az előző részekről kihagytunk. Eközben azonban gondosan őrizkedném attól, 
hogy tanulóim a legáltalánosabb dolgokon kívül bármit is emlékezetükbe véssenek, nehogy 
emlékezőtehetségüket gyakorolva, elveszítsék ítélőképességüket. 

Mikor már azt látnám, hogy tanítványaim minden dolog rövidre fogott ismeretét 
elsajátították, a továbbiakban az idegen nyelvek tanítására gondolnék, jól tudva azt, 
hogy a minden tekintetben tökéletes képzettséghez még sok olyan dolog kívá-
natos, amit a tárgy bősége és kis könyvem rövidsége miatt nem lehetett bő 
részletességgel kifejeznek és idehoznom. 

Ezért lehetőséget teremtve bármilyen módon a görög nyelven való olvasás 
és írás tanítására – a görög nyelvet ugyanis alaposan megfontolt és nagyon 
nyomós indokok alapján véleményem szerint minden idegen nyelvnél előbb 
kell tanítanunk –, ugyanebből a könyvből taníttatnám meg a deklinációk és 
konjugációk könnyebb és szabályosabb formáit vagy paradigmáit. De magával a 
grammatikával nem fárasztanám tovább tanítványaimat, hanem azonnal eléjük adnám 
saját kezűleg való lemásolás végett az Újtestamentum valamelyik legszebben megírt könyvét, 
mégpedig először történeti tárgyút, azután dogmatikusat. (Gondolok itt Lukács 
evangéliumára és az Apostolok cselekedeteire, valamint Péter apostol leveleire 
és Pálnak a rómaiakhoz és efezusiakhoz írt leveleire.) 

A tanítás rendje és módja itt a következő. Mivel az evangéliummal kezdeném, 
abból íratnék le hat vagy hét verset, s tanítványaim feszült figyelme mellett 
világosan és jól tagolva, felolvasnám, majd magyarra fordítanám, és egy-két óra 
múlva velük is lefordíttatnám. Azután a füzetnek azt az oldalát, amelyen a görög 
szöveg van, letakartatnám, és a magyar fordítás szövegét visszafordíttatnám 
velük görögre. Így haladnak végig az egész könyvön, sőt a még hátralévő, előbb 
felsorolt könyveken is. Mert aki ért valamit, de kifejezni nem tudja, miben 
különbözik a néma szobortól? Hangot adni pedig értelem nélkül a papagáj 
szokott. Hogy pedig a görög nyelv alapos ismeretéhez semmi se hiányozzék, 
ugyanezt igyekezné végigcsinálni Hésziodosz és Homérosz műveivel, valamint 
Démoszthenész és Iszokratész néhány beszédével és levelével. (Szerencsésen 
egészíthetik ki az anyagot Grotiusnak a régi görög tragédia- és komédiaírókból 
válogatott szemelvényei.) Mindehhez hozzákapcsolnám a görög grammatika 
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alaposabb megismerését és a stílusgyakorlatokat, azaz a levelek, költemények és 
beszédek szerkesztésmódjának a vizsgálatát. 

A görögről nyomban rátérnék a latin nyelvre, és itt ugyanolyan módszer 
szem előtt tartásával tárgyalnám először Sulpicius Severus szent történetkönyvét, 
azután Cicero válogatott leveleit, vagy pedig aranyigazságú könyvét A kötelessé-
gekről, majd néhány beszédét, harmadiknak pedig Vergiliust, Horatiust, Terentiust 
és Ovidius válogatott műveit. A munkát azonban úgy végezném, hogy a nyelvek ismere-
tével együtt növekedjen a dolgok ismerete is. Ahol a tárgykör megengedi, az előbb tanultak 
alapján röviden rá kell mutatni az írók téves nézeteire. 

A görög és latin nyelv után a héber nyelvre vinném át tanítványaimat, és itt 
is az előbbivel teljesen azonos módszert követnék. Ennek megfelelően először 
a Teremtés könyvét vagy Sámuel könyveit tanítanám meg, azután Ézsaiást, majd a 
Zsoltárokat és Példabeszédeket, végül Jób könyvét, közvetlenül hozzájuk fűzve a rab-
binusok leveleit és költeményeit. De még mielőtt megengedném, hogy elhagy-
ják a héber nyelv területét, biztosítanám, hogy amikor innét távoznak, ne 
legyenek teljesen járatlanok a kaldeus, szír és talmud nyelvben sem. Így vinném át végre 
őket az arab nyelvre. Mivel itt Mohamed Alkoránjának és a Tamerlán történeté-
nek (mint mondani szokták) mindent betöltő szerepe van, minden követ meg-
mozgatnék, hogy ebből a két könyvből az arab nyelv kellő megismerését bizto-
sítsam. 

Ezzel a négy nyelvvel megelégedve, azt a tanácsot adnám a tanítványaim-
nak, hogy a többi nyelvekkel ne törődjenek, mert az összes többi nyelvek – ha 
van bennük valami jó – mind ebből a négy nyelvből mint örök forrásból 
fakasztják erecskéiket. 

De még mielőtt búcsúzni készülő tanítványomat véglegesen elbocsáta-
nám, és (mint mondani szokták) elhangzanék feléje utolsó búcsúköszöntésem, 
azokat az írókat is megjelölném számára, akiket a már felsoroltakon kívül legin-
kább olvasnia kell az említett nyelveken, és végül megmondanám azt is, hogy 
milyen módszerrel olvassa őket… 

… Az írók ilyen módon való ajánlásán kívül az olvasás gyümölcsözőbb 
módszerére is kioktatnám tanítványomat. Tanácsolnám tudniillik, hogy szerezzen 
magának egy ívnagyságú, vagy (mint mondják) negyedrét alakú füzetet, amely-
ben az üres lapok száma megegyezik a mi enciklopédiánk számával. Írja fel sor-
jában minden oldalra nagyobb alakban kirajzolva az enciklopédia oldalszámai-
nak megfelelő számot, és írja mellé címének azt, amiről szó van az enciklopédia 
megfelelő oldalán, a következő módon: 

1. lap. A TUDOMÁNYNAK KEZDETEIRŐL. 
2. lap: LELKÜNK ÉS  AZ ISTEN LÉTÉNEK BIZONYÍTÁSI MÓD-

JÁRÓL, és így tovább, a könyv végéig. Ennek véghezvitele után mindenekelőtt 
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szedje elő azokat a könyveket, melyeket ennek a munkámnak összeállításához 
felhasználtam, és pótlólag írja ki belőlük mindazt, ami nézete szerint az én 
könyvemből hiányzik, vagy legalább azt az oldalszámot jegyezze fel 
szorgalmasan, amelyen az adott címszóra vonatkozólag valamiféle adat 
található. Ha pedig egy-egy tudomány íróit végigolvasta, térjen át a többiekre. 
Például, ha én Mózes első könyvének kezdetét olvasnám, az egész első fejezetet 
a TEREMTÉS címszó alá sorolnám, és ha mást nem is, de legalább a megfelelő 
fejezet- és versszámot kijegyezném. Általában azonban ajánlatos kijegyezni 
egyes szavakat és kifejezéseket is, főleg olyanokat, melyekre emlékezni akarunk. 
Így a második fejezetnek ama verseit, melyekben Ádám és Éva házassága van 
leírva, a HÁZASSÁG címszó alá kell beírni. Éppígy, ha Platónnál olvasnék a 
perzsáknak arról a szokásáról, hogy a királyi hatalom várományosának nevelését arra 
az emberre bízták, akit egész Perzsiában a legbölcsebbnek, legigazságosabbnak, 
legbátrabbnak és leghiggadtabbnak találtak, ezt a részletet a FEJEDELEM vagy a 
KIRÁLY címszó alá írnám. Megjegyzendő, hogy a közhelyek megjelölésének 
van ezen kívül más módja is. Például Homérosz Odüsszeia című költeményé-
nek elején, ahol ezt írja a költő: Sokfelé járt férfit zengj nékem, Múzsa!… a lap 
szélére azt kellene írrni: „OKOSSÁG, Ulyssest azért emeli ki a költő, mert 
sokat tapasztalt a trójai háború óta.” 

… A lendület, a lendület! – azt szeretem én minden dolgomban, így a tanításban is. 
Mert amit a földművesnek jelent az aratás időszaka, azt jelenti az eredmény 
szempontjából a tanítási idő a tanult embernek. Márpedig ki nem kárhoztatja, 
kérdezem én, aratáskor a késedelmet? Erőnkön felül kell törekednünk! Azokat 
az órákat, melyek mások szerencsétlen módon arra vesztegetnek, hogy törleszkedjenek, vagy 
hogy egyes emberek kegyeit hajhásszák, mi a tudományoknak kell hogy szenteljük. 

A bölcs lelki nagysága tettekre alapozza az igazi dicsőséget, nem az ingatag hírnévre; 
inkább akar fejedelem lenni, mint annak látszani. Bár ha olvasás közben a folytonos 
munkában vagy gondolkozásban lelked olykor elbágyad és elfárad is, mégis 
fáradoznod kell, míg leheletnyi erő van testedben: holtod után szabad a 
nyugvás. Sohasem az árnyékot, hanem a fényt és az emberek társaságát szeresd! Boldog 
istenek! Mennyire vihetné rövid idő alatt az az ember, aki a nap egyetlen óráját 
sem töltené el hiába anélkül, hogy egy előadást meg ne hallgatna, ne tanítana, 
vagy ne írna valamit! 

Ha módod van rá, inkább a tanításra, mint az előadások hallgatására keress 
alkalmat. Hiszen számtalan embert láthatsz, akik nem csinálnak mást, mint elő-
adásokat hallgatnak, ebben öregszenek meg, és nem alkalmasak arra, hogy egy 
szerzőről előadást tartsanak, vagy bármiről szépen írjanak. Ha fel akarod díszíteni 
elmédet, mely egyedül különbözteti meg az embert minden más élőlénytől, akkor meg kell 
tanulnod a tudományok teljes köréből mindent, amit csak tudásra érdemesnek ítélsz. Akik 
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többet törődnek testükkel, mint lelkükkel, azt tartják szép dolognak, ha 
egyetlen tudományban tűnnek ki; sokkal szebb azonban kitűnni több tudományban. 
Hiszen asszony sem akad, aki annyira távol lenne a múzsáktól, hogy legalább 
egy tudományt el ne tudna sajátítani. Ezt még úgy hiszem, a szarka is megtenné 
az alatt a húsz év alatt, amelyet ezek az emberszörnyek egyetlen tudomány 
megtanulására szentelnek. Hogy Fabius szavaival éljek, ezek az emberek nem 
ismerik fel, mi mindenre képes az emberi ész: az ész, mely oly mozgékony és 
gyors, hogy nem lehet működését egyetlen területre korlátozni. Végül azt 
mondom, változtasd tartózkodási helyedet, különben mindvégig álmos és tudatlan maradsz! 
Sohasem bántam meg (és nem hiszem, hogy bárki is megbánta volna), hogy a 
tudományok kedvéért más akadémiára mentem át. Viszont mindig nagy és 
kései bánatot okozott a felismerés, hogy túl sokáig időztem egy városban. 

El ne veszítsd kedved, még ha nem is sikerül minden rögtön kívánságod szerint. 
Hiszen azt látjuk, hogy minden dolog kicsi kezdetből fejlődik a legmagasabb fokra. 
Mindenfajta tudományban van valami keserű, és ez kezdetben elijeszti azokat, akik 
belefognak a tanulásba. Ezt azonban kiegyenlíti a vele járó haszon. Ezért ne riadjunk 
mindjárt vissza, ha egy kis nehézségre bukkanunk. Hajdan Görögország 
legjobbjai az aranygyapjú keresésére indulva megannyi tengeren, megannyi 
veszélyen keresztülhajóztak; bátorság volt a vezérük, szerencse a kísérőjük, szenvedélyes 
dicsőségvágy az ösztönzőjük. Tűzokádó, vad és dühöngő bikákat fogtak járomba, 
sárkányt altattak el és öltek meg, s azokat a katonákat, akik a földbe vetett 
sárkányfogakból keltek ki, arra kényszeríttették, hogy egymást öldössék 
halomra. Az amazonok kiégették jobb mellüket, hogy jobb kezükbe több 
táplálék jusson. Démokritosz, mikor észrevette, hogy lelkének világos látását 
szemei akadályozzák, kiszúrta szemeit, hogy jobban megérthesse a dolgok 
természetét. Mindez nagy lelkesedéssel kell hogy elöntsön bennünket. Azon 
fáradozzunk tehát mindnyájan, hogy mások példáján felbuzdulva, a legnagyobb nehézségek 
árán is magasabbra törjünk. Fényűzés, üres fecsegés és asszonyos lelkület marad-
jon az asszonyoknak.  

 
Isteneink verítéket tettek elé az erénynek. 
 
Képzeljük el hátralevő éveinket henyélés nélkül, veszedelmek nélkül, 

betegségek nélkül. De mégis fájlalnunk kell, hogy életünk virágainak évei eddig 
gyümölcs nélkül tűntek tova, s hogy a tovatűnt idők vissza sohasem térnek 
már. Ki-ki emlékezzék vissza mindarra a sokféle bajra, ami élete kezdetétől 
fogva érte, gondoljon vissza arra, micsoda semmiségekre fordította számtalan 
napját, töltse el harag és fájdalom amiatt, hogy annyi esztendő tűnt tova 
eredmény nélkül és annál nagyobb dühvel lásson hozzá a munkához! 
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Mondjunk búcsút a tétlenségnek, mondjunk búcsút a sors küldte csapások 
sokaságának, melyektől egyetlen bölcs sem fél: a lélek eléggé erős, és nem szorul a 
szerencse pártfogására, ha az erény dicsősége felé szárnyal szenvedélyesen. Mert nem azokat 
tartom igazán nemeseknek, akik aranyláncot kötnek nyakukba, akik palotáik falait 
és előcsarnokait tisztségekre emelkedett őseinek képeivel díszítik, hanem 
azokat, akik igazi javakkal: valóban saját javaikkal akarják feldíszíteni önmagukat és 
hozzátartozóikat, vagyis műveltséggel, jó erkölccsel és ékesszólással. Kevesen tudják, mily 
biztosan vár a tartós boldogság azokra, akik szilárdan eltökélték, hogy eljutnak 
a boldogságnak ehhez az örök székhelyéhez. A szerencse ajándékai – mint az 
országok, városok, testi szépség – mulandók, de amit erény és munka szerzett, az 
maradandó. Ezt a vagyont nem pusztíthatja el sem vas, sem lánc, sem rabló, sem 
mostoha idő.  

De bevégezem a beszédet. Rövidre van szabva életünk: órák alatt 
elenyészik; és igen gyorsan telik el egy óra. (Bárcsak felismernéd ezt, virágzó 
ifjúság! Benned a reménység is nagyra nő.) Gyorsan múlnak a napok, gyorsan 
tovatűnik az egy év is, pedig milyen kicsi az éveink száma! Vedd hozzá még, 
hogy életünk felét elfoglalja az álom, nagy részét az evés-ivás, játék, betegség, 
meggondolatlan törekvések, s ami a legborzasztóbb: minden pillanatban 
váratlan halállal sújthatsz, te kegyetlen Lakhesis. Ha nem törekszünk minden 
igyekezetünkkel arra, hogy az időt hasznosan töltsük, dicsőség nélkül, barmok 
módjára fogunk kimúlni. 

Ez az, derék olvasóm, amire elöljáróban akartalak figyelmeztetni. Az én 
számomra fölöttébb szükséges volt ez, de azt hiszem, a te számodra sem volt 
teljesen haszontalan. Valószínűleg világosan kitűnik mindebből, hogy azok közül, akik 
tanulmányaikban elő tudják segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok közül, 
akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok. Ezért: 

 
Áldjon az ég! s ha te tudsz, 
adjál igazabbat e műnél jó  
szívvel! De ha nem, jöjj, s ezt 
használd velem együtt! 
 
Én azok közül valónak vallom magamat, akik előrehaladva a tudományban, írnak, 

és írva előrehaladnak (Agustinus).                                     
 
 

(Forrás: Kovátsné Német Mária: Apáczai Csere János – MAGYAR 
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