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APÁCZAI EMLÉKEK ÉS ÜZENETEK 
(1625–1659) 

 
A XVII. század kiemelkedő magyar tudós-pedagógusa olyan hagyatékot 

örökített az utókorra, amelyen sokáig töprengtek az elemzők, de aztán lassan 
kiderült, hogy művei ma is időtálló igazságokat tartalmaznak. Hosszú hallgatás 
után a XVIII. század második felében és a XIX. század elején fedezték fel 
Apáczai valódi értékeit. Halálának 200. évfordulója (1859) fordulópont volt 
értékelésében. Azóta sok átfogó tanulmány, monográfia született Erdélyben és 
Magyarországon egyaránt, a messze előrelátó pedagógusról, a közös kincset 
képező életműről. Aki valamennyire ismeri műveit, a róla szóló írásokat, és van 
valami köze a neveléshez, akár tanítóként, tanárként vagy szülőként, az tudja, 
hogy Apáczainak akad mondanivalója a ma iskolájának is. Rendhagyó módon a 
nagyenyedi Kollégium – ahol nem tanított ugyan – mint a Gyulafehérvári 
Bethlen Gábor alapította „Academicum Collegium” jogutódja, magáénak tartja 
és őrzi, ápolja emlékét.  

Ebben az évben újra emlékezünk életére, alkotásaira, korai, tragikus 
halálának 350. évfordulója alkalmából. 

 
A tudós halála és utóélete 
 
„Az 1659 esztendőnek utolsó éjszakáján testi és lelki szenvedésektől 

elgyötörten és összezúzva meghalt Kolozsvárott egy férfiú akinél fájóbban a 
hálátlanság töviskoszorúját talán még soha senki sem viselte, a kinek hazaszere-
teténél csak az a méltatlanság és közöny volt nagyobb, mellyel nemzete azt 
viszonozta:”…(24)  

Dr. Neményi Imre (1863–1942) tanár, iskolaigazgató, tanfelügyelő és 
államtitkár több szakkönyv és tankönyv szerzője sokat foglalkozott Apáczai 
életével és munkásságával. 1892-ben megírja „Apáczai Csere János mint 
pedagógus” című terjedelmes tanulmányát. 1900-ban összegyűjti és megjelen-
teti pedagógiai műveit, majd 1925-ben születésének 300. évfordulóján kiadja 
Apáczai életrajzát is. Az elhallgatás hosszú időszaka után elsőnek emeli ki 
pedagógiai munkájának érdemeit. Azóta sokan foglalkoztak életével, munkássá-
gával. Vita Zsigmond XX. századi enyedi közíró egy tanulmányt szentelt élet-
művének. Véleménye szerint „kevés írónk és tudósunk volt, akinek annyit 
változott és ingadozott az értékelése halála után, mint az Apáczaié.”(29) 
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Akadtak – az őt magasztaló értékelések mellett – munkáját lekicsinylő, 
eredetiségét kétségbe vonó elemzések is. Dr. Neményit el lehet marasztalni 
nemzeti elfogultsága, itt-ott részrehajló méltatásai miatt, ami a kor szelleméből 
is adódik, de az kétségtelen, hogy helyére tette az elhanyagolt életművet. Azóta 
bizonyossá vált, hogy Apáczai rövid életét a magyar tudományosság és egy 
korszerű iskola megteremtésének oltárán áldozta fel. Korát jóval meghaladó 
iskolateremtő műveltségét, elveit sokan a korszak meghatározó egyéniségei 
közül sem fogadták el, sőt keményen szembeálltak vele, akadályozták. Mindig 
akadtak azonban pártfogói is, kezdve a diákjaitól, akik lelkesedtek érte, egészen 
a legmagasabb körökig.  

Ma letisztulni látszik a kép, hiszen voltak és lehetnek viták az életmű 
körül, előfordulhatnak avult nézetek, de az mára bizonyossá vált, hogy egy 
olyan szellemi értékről van szó, amelynek főbb tanulságai ma is élnek, sőt egyes 
célkitűzéseikben folyamatos küzdelem folyik értük.  

 
Életének sorsformáló epizódjai 

 
Apáczai életének volt néhány olyan útválasztója, amely meghatározta 

sorsát. Gyermekkorát és ifjúságát egyik méltatója találóan nevezte „rejtőzködő 
életnek”, mert nem sokat tudunk róla. A Barcasági Apácán született 1625-ben 
székely-magyar szülők, szegény, de szabad emberek gyermekeként, és ugyanitt 
végzi elemi iskoláit. Életének első sorsformáló epizódja a kolozsvári tanuló-
évekhez kapcsolódik, ahol valósággal „nyelte” a tudományokat. Itt az óvárosi 
iskolában tanult, amelynek épületét Bethlen Gábor fejedelem (uralkodása: 
1913–1929) utasítására alakították át magánházból tanintézetté. Erdélynek egy 
fellendülő, virágzó időszakában tanulhatott. Tudós tanára, Porcsalmi András 
rektor irányítja figyelmét új távlatok felé. Porcsalmi a tanórákon kívül is foglal-
kozott vele, például egy alkalommal megmutatja neki a tudományokat össze-
foglaló érdekes jegyzeteit, ami igen felkelti az ifjú Apáczai érdeklődését.  

 Gyulafehérváron a „magasabb iskolában” folytatja tanulmányait 1643–
1648 között. A hagyományos felfogás szerint ezt az iskolát Bethlen Gábor 
fejedelem alapította 1622-ben, ahol egykor maga is tanult. A fejedelem először 
a kolozsvári iskolát akarta magasabb szintre helyezni, de a közben felmerülő 
nehézségek miatt mégis másképpen döntött. (28) Az erdélyi országgyűlés 
törvénye alapján akadémiai rangra emelte a már létező gyulafehérvári reformá-
tus háromtagozatú iskolát. A fejedelmi székhelyen tehát már létezett egy káp-
talan iskola-előd a XV–XVI. században, amelynek protestáns időszaka 1550-
ben kezdődött, és az ún. Régi törvényeit („Legea Antigue”), amelyen az iskola 
működése alapult, csak 1630-ban, Alstedius rektorsága idején cserélték ki. (4) 
Apáczai az ún. „Akadémián” Keresztúri Pál igazgatása alatt diákoskodott, aki 
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maga is a gyakorlatra, a valóságra nevelés kitűnő tanítója volt. Tanítványa 
Bisterfeld János Henriknek is, aki azt tartotta, hogy enciklopédikus tudás nélkül 
még a szentírást sem lehet kellőképpen értelmezni. Ilyen tudás megszerzésére 
ösztönzi Apáczait. A Porcsalmihoz és Bisterfeldhez hasonló tanítók minden 
időkben mély nyomokat hagytak érdeklődő tanítványaik tudatában, ami később 
kapukat nyitott tudományos haladásukban. Így volt ez az ifjú Csere Jánosnál is. 

1648-ban kezdődik életének második komoly sorsalakító időszaka, hiszen 
1653-ig hollandiai tanulmányútra indul. Geleji Katona István, az erdélyi 
református egyház főpásztora, a kitűnő tudós és író felfigyel tehetségére, és 
kieszközli azokat a költségeket, amelyek segítségével főleg holland és belga 
egyetemekre utazhat. Az induláskor 23 éves volt, hazaérkezésekor 28, és ez 
alatt az öt év alatt sok minden történt vele. Hollandia akkor a művelődés és a 
fejlett polgári élet mintája volt. A gyulafehérvári főiskola után ez volt Apáczai 
nyugati „akadémiája” A franekeri, leideni, utrechti és a hardervijki egyetemeken 
tanul, és 1651-ben doktorátust szerez. Vele egy időben és utána sok erdélyi 
fiatal tanul a külföldi egyetemeken, akik közül később egyesek tanár kollegái 
lesznek Kolozsváron vagy Gyulafehérváron. Közben körutazást tesz angol, 
francia és belga földön, de leginkább a holland tájak ejtik ámulatba, különösen 
a világ akkori második éke, Amszterdam. Apáczai óta válik az erdélyi emberek-
nek ismerté Utrecht. (7) Látja a nyugati oktatás minőségét, amit összevet hazája 
elmaradottságával „az jó iskolák hiányával”, a szerencsétlen közoktatással, ami 
akkor itthon volt. Ettől az időtől szemei előtt mintaként mindvégig a nyugati 
iskolák és műveltség magas szintje lebeg.  

1651. szept. 30-án Utrechtben megnősül, elveszi Aletta Van der Maet 
holland polgárlányt, aki végig hűségesen kitart mellette. Megismerkedésükről, 
szerelmükről szinte semmit nem jegyzett fel a krónika. A házasságában is 
úttörő volt, hiszen addig nem volt példa rá, hogy kinn tanuló magyar fiatalok 
holland asszonyt hoztak volna haza. Geleji utóda, az új püspök, Csulay György 
1652-ben hazahívja, sőt útiköltséget is küld. Ő maga is örömmel veszi a 
meghívást, amúgy is tenni akar valamit a hazai iskolákért, de felesége „állapota” 
miatt nem indulhat azonnal. Tart a püspök neheztelésétől, és úgy gondolja, hogy 
a hazán kívüli időt úgy tudja leginkább hasznosan tölteni, ha megír egy 
„könyvecskét”, aminek gondolata már rég motoszkál benne. (15) Ekkor bonta-
kozik ki rohamosan nagy ívű szellemisége. A magyar nyelv tudományos sze-
génységét új nevekkel, megnevezésekkel gazdagítja. Ebből születik a Magyar 
Encyclopaedia, melyben a korabeli eszmeáramlatokat és tudományos igazságokat 
először jeleníti meg, rendszerezve a tudomány számára addig idegen anyanyel-
vén. Akkoriban párját ritkító „tankönyv” ez, ahol a tudományok és az irodalom 
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egész birodalmát mutatja be, mintegy megszabadulván a középkori skolasztika 
kötöttségeitől, a latin iskola hagyományos anyagától. 

Mészáros István, korunk legnagyobb magyar iskolatörténet-írója párhu-
zamba állítja Johannes Amos Comenius és Apáczai felfogását az akkor még 
hipotézisnek számító Napközpontúságról. „Comenius 1658-ban megjelent 
művében, az ‘Orbis Pictus’-ban (A látható világ) Földközpontú világkép leírása 
olvasható a leckeszövegben, és ez látható a képen. Ez olvasható az első 
magyarországi kiadásban, az 1675-ben Brassóban megjelent kötetben is.” 
Apáczai fő művének, az Enciklopédiának (1655) hatodik részének (Az égi 
dolgokról) XXVII. leckéjében a szerző a heliocentrikus, tehát Napközpontú 
világképet fogadja el és tárgyalja, egyetlen szót sem ejtve a már elavult Föld-
központúságról. Több mint 100 év telt el 1543 óta, amióta Copernicus 
felvázolta a heliocentrikus rendszert, ennyi idő kellett, amíg az új felfogás 
bekerült Apáczai, majd később Comenius tankönyvébe. (19)  

Az Enciklopédia tankönyvnek készült, de erre a célra sohasem használták 
rendszeresen. (28) A szerző hazajövetelekor, 1653-ban kész van a nagy mű, de 
csak 1655-ben jelenik meg, és ekkor már belefoglalta a gyulafehérvári 
Akadémián elmondott beköszöntő beszédét is, amelyben tanártársai és diákjai 
előtt megismétli elveit és elképzeléseit. „Ha olyan korba csöppentünk bele, 
melyben a bölcsességet és annak professzorait lyukas garasra sem becsülik – 
semmivel sem többre, mint a legnagyobb tudatlanságot –, akkor essünk 
kétségbe? Hagyjuk faképnél az iskolát? Fittyet hányjunk talán az utókorra? 
Szégyen és gyalázaton át nekifeszülve, az erény felé kell törekednünk.” (1)  

Basirius Izsák, a fejedelem II. Rákóczi György bizalmát élvező udvari 
pap, aki egyben az Akadémia vezető professzora, nem tűri Apáczai puritán 
nézeteit, provokálja, de Apáczai a nagy tekintélyekkel szemben is kiáll elvei 
mellett. A fejedelem az udvari papnak ad igazat, megfosztja professzorságától, 
így Gyulafehérváron maradása egy idő után lehetetlenné válik. Mindez annak 
ellenére, hogy felkészültségét ismervén, maga a különben puritánus ellenességé-
ről közismert támogatója, Csulai püspök is szeretné a fejedelmi központban 
tartani. Ennek azonban ára van, meg kéne követnie a vezető professzort. Ezt 
azonban az önérzetes, elvei mellett kiálló Apáczai nem teszi meg, ami kiderül a 
fejedelemhez írt beadványából is. Kitartása különös eredménnyel jár, állásokat 
ajánlanak fel neki, ami ellentmond egy szokványos száműzetés tényének és 
következményeinek. Ebben nyilván szerepet játszottak pártfogói is, például az 
özvegy fejedelemasszony, Lorántffy Zsuzsanna és maga Csulai püspök. Vissza-
utasítja a felkínált nagyenyedi, kézdivásárhelyi jól jövedelmező lelkészi állásokat, 
de a marosvásárhelyi rektorságot is. 1656-ban meghívják a kolozsvári leromlott 



Apáczai halálának 350. évfordulójára 
 

 198

állapotú triviális iskola igazgatói székébe, oda, ahol annak idején diákoskodott. 
Volt iskolája hívó szava már elfogadhatónak tűnik számára. (5) 

Ez életének utolsó sorsfordulója, amelyről a kiváló Apáczai-tanítvány, 
Bethlen Miklós  frappánsan jegyzi meg: „rák a Szamosban”, de rövidesen 
bebizonyosodik, hogy olyan rák, amelyik nem hátra, hanem messze előre lendíti 
és felemeli a kolozsvári iskolát. A Szamos-parti város fényes küldöttséget 
meneszt Gyulafehérvárra Apáczaiért, amelyben az esperes, a városi főbíró és a 
főpatrónus egyaránt benne foglaltatik. Felismerték Apáczai elveiben a lehe-
tőséget, amely Erdély és a puritanizmus központjában, Kolozsváron igen ter-
mékeny talajra talál. Apáczai pedig érezheti, hogy nem maradt pártolók nélkül a 
nehéz helyzetben sem, hiszen hűséges gyulafehérvári tanítványai elkísérték új 
munkahelyére. 1656 november 20-án a fejedelem megbízásából átveszi a 
kolozsvári iskola igazgatását. (5) 

Életéből már csak három év van hátra, arra azonban elegendő, hogy 
Kolozsváron az elhanyagolt alsófokú iskolát elképzeléseinek megfelelően 
rangos kollégiummá fejlessze. Miközben felőrli erejét a megfeszített munka, ha 
rövid ideig is, de végre érezheti a beteljesülés örömét. 

  
Apáczai Nagyenyeden 

 
Járt-e egyáltalán Apáczai Nagyenyeden, 

hiszen sohasem lehetett a Gyulafehérvárról 
Nagyenyedre áthelyezett Kollégium (1662) 
tanára. Bizonyíthatóan csak átutazóként 
érintette a kisvárost, amikor 1642–1643-
ban a Gyulafehérvári Akadémián folytatta 
tanulmányait, de Hollandiába menet vagy 
jövet sem kerülhette el Nagyenyedet, és 
akkor sem, amikor 1656-ban meghívják a 
kolozsvári református iskolába igaz-
gatónak. 1653 tavaszán indul vissza Erdély-
be feleségével és kisfiával. Neve először a 
kolozsvári sáfárpolgár számadáskönyvében 
szerepel. Kolozsvárról Enyedre indult, ott 
megpihent, majd Fehérvár felé vette útját, 

ahova aug. 29-én érkezik meg. Hazatérésének napját minden évben megböjtölte. 
(12) 

Mivel az Enciklopédia bevezetőjében sincs utalás ezekre az átutazásokra, 
nem tudhatjuk, hogy mennyire keltette fel a figyelmét a XVII. században már 
jelentős fejlődésnek indult település Enyed alapkövét szász telepesek rakták le a 
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XII. században, 1239-ben felépül nevezetes vára, és a XV. században  gótikus 
stílusú nagytemploma is. 1613-ban Báthory Géza fejedelem kiváltságos levéllel 
intézkedik az enyedi polgárság jólétéről és jogi helyzetéről. 1658-ban II. 
Rákóczi György a polgároknak nemességet, s az oppidiumoknak (mezőváro-
soknak) civitas (polgári) jelleget adományoz. (14) 

Átutazásain kívül az egyedüli utalás, amit találtunk Apáczai életében 
Nagyenyeddel kapcsolatban az a tény, hogy 1655–1656-ban, állástalansága 
idején felkínálják neki a jól jövedelmező papi állást Enyeden, de ő ezt elutasítja 
abból a meggondolásból, hogy inkább „tanító” szeretne maradni, és ezt legin-
kább Kolozsváron tudta megvalósítani.  

A gyulafehérvári iskola törté-
neti sorsa azonban úgy hozza, 
hogy II. Rákóczi György lengyel-
országi, légvárra épített, szeren-
csétlen kimenetelű trónszerző 
próbálkozása miatt (1657) a 
törökök és tatárok bosszúhadjárata 
elpusztítja a fejedelmi fővárost, és 
benne a Bethlen Gábor által jól 
indított és felszerelt „Academicum 
Collegiumot”. (1658) Négy évvel 
később, 1662 október 6-án Apafi 
Mihály erdélyi fejedelem Székely-
kocsárdon kelt nevezetes rende-
letével a Kollégiumot természetes 
jogutódként áttelepíti birtokai 
középpontjába, Nagyenyedre. Az 
iskola és a művelődés iránt fogé-
kony Apafi Bethlen János erdélyi kancellár javaslatai alapján a fejedelmi fővá-
rost a továbbiakban nem ítélte biztonságosnak egy magas színtű iskola 
fenntartásához, illetve újjáépítéséhez. Ezért birtokait a nagyenyedi református 
iskolára ruházta át, amely a gyulafehérvári évek alatt (1622–1658) biztosította 
az ellátást, a tanítás pénzügyi alapjait, az épületek fenntartását, a tanári és más 
fizetéseket. Így jött létre a nagyenyedi kollégium. A nagyvonalú fejedelem a 
birtokokhoz csatolta a nagyenyedi fejedelmi kastélyt is. Később nemcsak az 
épületekről és az anyagi alapokról gondoskodott, hanem a megbecsülésről is, 
például a sószállító szekereket elirányította a Kollégium mellől, hogy ne 
zavarják a tanítást. A Kollégium ottléte révén attól az időtől alakul a városnak 
egész Erdélyre, sőt a Királyhágón túlra is kiterjedő vonzásköre. (15) 
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A Nagyenyedi Kollégium alapításának idején, 1662-ben Apáczai már nem él. 
Korai halála (1659) megszakítja az erdélyi iskolákért folytatott áldozatos mun-
káját. Közben az utódiskola fejlődése Nagyenyeden – törésvonalak mentén, de 
sikeresen – folytatódik, és a kolozsvári iskola mellett joggal vallja magáénak is a 
nagy tudós elődöt. Életműve összekötő kapocs a már nem létező 
gyulafehérvári és a ma is létező nagyenyedi Kollégium között. A megszakításos, 
de szellemiségében mégis folyamatos iskolai létet Mészáros István következő 
mondatai is igazolják: „ami az iskolai élettörténeti folytonosságát illeti, egy isko-
lának egyik épületből másik épületbe való települése (telepítése) nem okozta az 
iskola történeti folytonosságának megszakadását. A tanításnak néhány évre 
(esetleg évtizedes vagy több évtizedes) időbeli szüneteltetése utáni újrakezdés 
nem jelenthette az iskola megszűnését, illetőleg egy új iskola kezdetét.” (19) 

A Bethlen Kollégiumra is érvényes, hogy a többszöri súlyos történelmi 
események miatt meg-megakadó, de sohasem megtört históriájában létezik egy 
szellemi folytonosság, amelyben előkelő helyet foglal el a székely származású 
nagy tudós, Apáczai Csere János. 

 
Emlékek és ünnepségek 

 
Ezt a folytonosságot igazolják a hosszú hallgatás utáni ünnepségek, ame-

lyekben fokozatosan tisztázódik az Apáczai-mű helye a Bethlen Kollégium 
történetében és a magyar művelődéstörténetben.  

Egyik legjelentősebb ünnep 1926 januárjá-
ban volt a Bethlen Kollégiumban születésének 
300 éves évfordulója alkalmából, amit 1925 de-
cemberéről, 1926 januárjára halasztottak. (3) Délu-
tán 5 órakor volt az ünnepség, amelyre meghívták 
az iskola barátait és az érdeklődő közönséget. A 
bevezető szavakat Juhász Albert kollégiumi 
vallástanár mondta, ebből idézünk: „…S, hogy az 
iskola milyen drága nekünk, az mutatja, hogy a 
magyar iskolaügynek is van vértanúja, Apáczai 
Cseri János… S fanatikus rajongásával mondja el 
nekünk, hogy az igazi nagysághoz vezető út a 
műveltség, ennek pedig föltétele az iskola… 
Hitvallása: amely nemzet naggyá akar lenni, 
állítson jó iskolákat.” Elindulásáról így emlékezik 
meg a szónok: „Megindul egy kis székely fiú nagy 
csudálkozó szemekkel, lelkében a csudálkozás 

drága adományával, s néhány esztendő alatt bejárja fél Európát.” (3) 
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Járai István igazgató professzor tartotta az emlékbeszédet, aki megkapó 
képet festett a XVII. századi Erdélyről és II. Rákóczi György koráról, és 
mélyen átélte a professzorelőd érzés- és gondolatvilágát. Nagyságában, jelentő-
ségében Széchenyi mellé állította, hiszen mindketten a felébredés, a megmoz-
dulás hajnali óráit hirdették. Elégtétel volt ez az ünnepség a holt tudós előtt, aki 
három századdal előtte már tudta, hogy a tanítás csak anyanyelven 
eredményes.” (3) 

Az ünnepség egyik fénypontja volt, amikor az iskola költőprofesszora, 
Áprily Lajos előadta saját költeményét: Tavasz a Házsongárdi temetőben, amit 
Apáczai Csere János és Aletta van der Maet emlékének szentelt. A holland 
asszony és kisfia sorsa mélyen meghatotta a közönséget. Elszavalták Mécs 
László: Harangöntők öröme című versét is, majd a tanítók és a tanítóképzősök 
énekkara és zenekara szerepelt  Fövennyessy Bertalanné és Veress Gáborné 
vezetésével. (3) 

Az 1925–1926-os tanítóképezdei értesítő, amely már két nyelven, 
románul és magyarul jelent meg, az iskolai ünnepségek között említi Apáczai 
Csere János születésének 300. évfordulóját, amelyen iskolai ünnepélyt tartottak 
jan. 17-én. Az ünnepségnek azonban nincs részletesebb leírása. Bistrai Gyula a 
Kollégium 350 éves évfordulója alkalmával 1972 október 24-én Budapesten 
tartott előadásában kiemelt helyet szentel Apáczai Csere Jánosnak a 
„legnagyobb magyar tanítónak” (9) 

A mai Bethlen Gábor Refor-
mátus Dokumentációs Könyvtárban 
már a belépéskor két Apáczai tárgyi 
emlék látványa fogadja a látogatót. 
Az egyik Majtényi Zoltán dicső-
szentmártoni testnevelő tanár, kollé-
giumi véndiák ajándéka, Apáczai 
Csere János mellszobra, amit 1960-
ban adott át az akkori könyvtáros-
nak. Felette Gy. Szabó Bélának a 
nagy tudósról készült eredeti met-
szete látható, amit 1946. január 21-
én készített. A könyvtárban pedig a számos fontos Apáczai- és Apáczairól szó-
ló mű található: a Magyar Enciklopédia győri kiadása 1803-ból; Szigeti József 
válogatott munkái és az Enciklopédia (1959); Cséri János Barcsay Ákos fejede-
lemhez benyújtott terve a magyar hazában felállítandó első tudományos egye-
tem ügyében (Pest 1872); Apáczai: Imádság a bölcsesség tanításához, valamint 
Imádság az iskolák szükséges voltáról (1894); Apáczai Cs. J. bölcsészeti 
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dolgozatai (1809) Szily Kálmánnak az Adalékok a magyar nyelv és irodalom 
történetéhez című kötetében (Bp. 1898); Apáczai Encyclopaediája mathemati-
kai és physikai szempontból, illetve a Magyar Nyelv című közérdekű 
folyóiratból Kornis Gyula cikke (1907. márc., 3 sz.); A magyar bölcseleti 
műnyelv fejlődése.  

Az a tanuló, aki csak a Kollégium iskolai könyvtáráig jut el, szintén tanul-
mányozhatja a Magyar Logikácskát az Enciklopédiát, vagy Szigeti József gon-
dozásában Apáczai válogatott munkáit. (1995) Aki pedig a tudós életére 
kíváncsi, lapozgathatja Fábián Ernő Apáczairól írt Kismonográfiáját (1975). 

A fordulat után, 1990-ben, a szabadság első bódító hangulatában az 
enyedi magyar közösség sokféle rendezvényei között volt egy Apáczai-előadás 
(1990. október 29-én), amit a református Vártemplomban tartottam dr. 
Pásztori Kupán Mária tiszteletes asszony felkérésére. A Vártemplom tornya 
felépítésének 750 éves évfordulóját ünnepeltük, ha kicsit megkésve is, hiszen, a 
60 m magas őrtornyot 1239-ben építették, tehát 1989-ben lett volna az évfor-
duló. Nem volt tehát Apáczai-jubileum, ám az életmű örök aktualitása mégis 
mozgatórugóként hatott. Számomra különös alkalom volt, hisz a nagy múltú 
Vártemplom szószékéről tarthattam előadást, és felhasználhattam apám 
halálának évében azokat a kutatásait, amelyeket főleg a „Gondolatok a Magyar 
Enciklopédia és az Apáczai-modell körül” címen készültek és jelentek meg. (5) 

 
Üzenetek a mának 

  
Apáczai nemes célokért küzdő, önfeláldozó életével vált messzi 

évszázadok példaképévé. Nem olyan értelemben, hogy csak mártírként lehet 
nagyot alkotni, hanem úgy, hogy nem maradt pusztán „élő szemű szemlélője” 
kora elmaradott gazdasági-politikai, és tegyük hozzá, tanügyi viszonyainak. 
Megkísérli a lehetetlent, megváltoztatni azt az elavult skolasztikus iskolaszemlé-
letet, ami a felemelkedés legnagyobb béklyója volt. Mindezt nemcsak 
tudománnyal, hanem nagyon is gyakorlati lépésekkel a kolozsvári iskolában. 
(12) Azt tartotta, hogy az iskola a tanítók és tanulók szerves közössége, amely-
nek feladata, hogy az életre neveljen. Ő maga a megtapasztalt nyugati modell 
hatása ellenére is mindenkor tekintetbe vette az erdélyi realitásokat. Vállal-
kozása azonban erejét meghaladó feladat volt rövid életében, de műveinek az 
olvasása arról győzi meg az érdeklődőt, hogy Apáczai üzenete igen gazdag 
forrásanyag a ma pedagógusainak és diákjainak is. Juhász Albert szavai a 300 
éves születési évfordulón ide kívánkoznak: „Ennek a gyönge beteg embernek a 
szívéből olyan erők áradnak, melyekből századok múlva is új élet fakadhat.” (3) 
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Néhányat emelünk ki azokból az üzenetekből, amelyek megítélésünk 
szerint a mai napig időszerűek. „Mindenek előtt azon volnánk, hogy a tudatlan 
ifjak magyarul olvassák és tanulják meg a múlt dolgokat, melyek a Szentírásban 
és a világi könyvekben följegyeztettek…” (24)  

Apáczai példát mutatott Európának nemcsak a tudományrendszerezés-
ből, hanem az  anyanyelvűségből is. Az Enciklopédia újrakiadására a mostoha, 
kedvezőtlen viszonyok között csak évszázados kihagyással történhetett, előbb 
1803-ban Győrött, majd 1919-ben Budapesten, végül 1977-ben Erdélyben. Az 
évszázadokkal ezelőtt keletkezett mű az első magyar tudománytár, mely a mai 
kultúra szerves része, és mint színvonalas anyanyelvű írás, modellé vált az idők 
folyamán. 

Ki ne tudná, hogy máig folyik a küzdelem az erdélyi magyar iskolaháló-
zatban a teljes körű anyanyelvű oktatásért, az önálló állami magyar egyetemért, 
ahol minden tudományt egy helyen és magyarul hallgathatnának a fiatalok.  
Beder Tibor szemléletes példát hoz fel arra, hogy az Enciklopédia VII. 
részében hogyan írja Apáczai le Erdély hegyeit, vizeit, a Fogarasi-havasokat, a 
Kecskekőt, Barcában a Kotla, Vargyas mellett a Csodakőt, melynek oldalában 
egy lik vagyon. A vizeket, az Oltot, a Marost, a Szamost, a Köröst az Aranyost, 
a Sztrigyet. (8) Ma ezeket a megnevezéseket románul kell tanítani földrajzból a 
VIII. és XII o.-ban, és ha a tanár nem veszi a fáradságot, és nem tanítja meg a 
magyar elnevezéseket is, akkor ezek fokozatosan kiesnek a szóhasználatból, 
nem szerepelnek a tanuló aktív szókincsében, és egy idő után semmivé 
foszlanak. Nincs felmérés arról, hogy hányan teszik meg, és hányan nem, 
különösen a szórványvidékek tagozatos iskoláiban azt, amire már Apáczai 
felhívta a figyelmet. Új jelenségek vannak terjedőben a többségi állami nyelv 
fokozott szorításában. A magyar általános iskolás gyermekek egy kis része 
iskolai szüneteken szívesebben beszél egymás között románul, mert barátaik-
kal, az üzletben, az utcán amúgy is a többségi nyelvet kényszerül használni, ez 
válik tehát természetesebbé. A román tanárok is arra bíztatják őket, hogy 
beszéljenek minél többet románul órán kívül is, persze nem az anyanyelv rová-
sára. Mivé fajulhat ez a manapság inkább csak szórvány-megnyilvánulás 50 év 
alatt, ha a helyzet nem változik? Megengedhetjük-e, hogy itt Erdélyben konyha-
nyelvvé silányodjék anyanyelvünk? 

Az Enciklopédiából idézzük: „minek utána sok kell ahhoz, hogy ne csak 
tudóskák, hanem valóban tudósok legyenek, reá venném tanítványaimat, oly 
idegen nyelvek megtanulására, melyek által, mint csatornákon, rájuk szivárog-
nának a tudományok… a nyelvtant csak addig a mértékig emlékeztessük, a 
mennyire szükséges”. (1) Ma is vita tárgya, de utóbb komoly előrelépés történt 
abban, hogy a magyar gyermek számára a román nyelvet idegen nyelvként, 
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sajátos tantervek alapján oktassák ugyanúgy, mint más idegen nyelveket, és ez 
talán megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a nyelvtanulást. 

Egy további idézet is nagyon időszerű: „Ajánlván a jó könyveket tanítvá-
nyaimnak, őket a hasznos olvasásra is tanítanám, és azt ajánlanám, hogy egy 
könyvet készítsenek legalább annyi árkus tiszta papírból, a mennyire ez a 
Tudománytár van írva, és az ebben foglalt dolgokat a levelek számai szerint 
jegyezzék fel. „A hasznos olvasás a mai, sokszor a világhálóba feledkező, sok 
felesleges információval terhelődő tanulóknak is aktuális tanács. Jó dolgot 
olvasni ma is eredményesebb, mint szétszórni a figyelmet a képernyő előtt. 
Sajnos, sok esetben mégis ez utóbbi történik. 

Végül Apáczai ajánlatai a tanítóknak, tanároknak egyféle „tízparancsolat” 
mai pedagógusoknak, valamint a diákoknak, mely kommentár nélkül is meg-
szívlelendő magatartás-tár. 

1. Hogy tanítóhoz illendő életet éljen, s tanítványainak jó dicséretes 
példát adjon. 2. Hogy elég tudása legyen. 3. Hogy lelkiismerettel s isteni 
félelemmel a mit tud, azt másokkal közölje. 4 Tanítványait mint atyjok, úgy 
szeresse. 5. Tanítsa őket világosan, röviden és teljességgel (tökéletesen). 6. Őket 
Isten előtt való könyörgésben megemlítse. 7. Ne legyen ajándékon kapdosó. 8. 
Tanítványainak, erkölcsöket és nyelveket igyekezzék leginkább nyújtani. 9. 
Egyedül csak arra igyekezzék minden dolgában, hogy tanítványaival magát 
szerettesse. 10. Magát a különbféle elmékhez jól alkalmaztassa. (24) 

A tanítás módjában is igen jó, ma sem elvetendő tanácsokkal él: „Egy 
időben csak egy dolgot tanítson… csak azokat tanítsa, amik szükségesek, 
nehogy a nem szükségest tanítván, a szükségeseket tanítványai ne tudják…. Mi 
szerencsétlenek vagyunk, kik a mi ifjainkat, kiket szeretnénk a legjobb 
képeztetésben részesíteni, oly sok ideig kínozzuk puszta grammaticával és 
pedig minden, de minden tárgyi ismeret nélkül… a gyakori tanító változásnál az 
elődök, ha valamit építettek volna, az utódok  új tanítási módjukkal megbontják 
és lerombolják”. (24) 

Ugyanilyen tanulságosak a tanulóknak írt gondolatai: „a haszonra nézve a 
tudás szeretőknek a tanulás ideje szinte az, a mi szántó-vető embereknek az 
aratás, s valjon ki hagyhatja jóvá aratáskor a késedelmeskedést?… Az, mit a 
leckén halsz, légy azon mindjárt, hogy arra mást megtaníts… Nem kell sokat 
olvasni, hanem soká… A tanulás legfőbb java az okok folytonos fürkészésében 
és megtalálásában áll… Elég előmenetelt tett az iskolában az ki a helyes tanulás 
módját megtanulta.” (24) 
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Epilógus  
 
A „legnagyobb magyar tanító” munkássága három irányban teljesedett ki. 

1. Tudományszervező tevékenysége az enciklopédikus tanítás és tudás révén 
hatott. 2. A pedagógiában korszakot teremtő anyanyelvű tudományosság valódi 
újító munka volt. 3. Az elemitől a felsőoktatásig terjedő iskolarendszer 
tervezete, amit élete végén a fejedelemnek előterjesztett, ma is korszerű, hiszen 
először fogalmazta meg a pedagógiai teendők átfogó programját, miközben 
már akkor erdélyi magyar egyetemről álmodott. (28) Az elemzők többsége 
egyetért abban, hogy a három vonal mindegyike az évszázadok távlatában is 
maradandó érték. 

Van egy szempont, amire eddig talán kevésbé figyeltünk oda. Ezt Cs. 
Gyimesi Éva 1997-ben, a Szabadság napilap febr. 12. számában a következőkép-
pen vetette fel: „Szívesen hivatkozunk mi, erdélyi magyarok Apáczaira és fő-
ként Bolyai Jánosra mint az egyetemi eszme és az intézmény szimbólumaira. 
De talán nem eléggé arra, hogyan védte meg Gyulafehérváron tudósi, tanári füg-
getlenségét a II. Rákóczi György fejedelemmel is szembenálló Apáczai.” (10) 

Erre az egyetemi tanár, írónő által jelzett tanári-tanítói függetlenségre ma 
még inkább szüksége lenne egész tanügyi rendszerünknek. Nemcsak az egyén 
szintjén, hanem a kisebb-nagyobb közösségek esetében is. Ma nem kell nagy 
lélegzetet venni ahhoz, hogy kimondjuk, a személyi szabadságon, függetlenségen 
túl megérett a helyzet az iskolai és más szintű autonómiaformákra. A közpon-
tosított rendszer ma már béklyója a fejlődésnek. Bukarestből vagy a 
megyeközpontból nem tudják megmondani, hogy mit is akarhatnak például a 
Székelyföldön vagy Torockón egy iskolában. Újabb és újabb álreformok 
bűvöletében keresgéljük azokat a jogokat, amelyek például az anyanyelvi okta-
tásban megilletnének bennünket. Apáczai kimondott és leírt „tételeiben” azon-
ban már ott lappanganak azok az elvárások is, amelyek csak részben tartoztak a 
mindenkori hatóságokra. Jórészt csakis a tanulókra és az őket oktató-nevelő 
tanítókra-tanárokra, szülőkre hárulnak. Erre kéne most a nevelői függetlenség 
jegyében még jobban odafigyelni, mert a katedrán a tanáré, otthon a szülőé a 
vezető szerep, a tanuló pedig együttműködő partneré válhat, ha nem hanyagolják 
el. Ez nagyon régi időktől már így működik, és ennek a kapcsolatrendszernek 
igen sokrétű lehetőségei vannak. 

Apáczai életműve, önérzetes helytállása, hivatástudata, valamint felké-
szültsége századok alatt vált olyan pedagógusmodellé, amelyik nemcsak az 
aktuális, hanem a távoli jövő igazságait is meg tudta fogalmazni. Elkötelezett 
élete, hagyatéka nemcsak a gyulafehérvári–nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégiumnak és a kolozsvári Apáczai Csere János Líceumnak, hanem az egész 
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erdélyi magyar iskolaügynek is számottevő értéke. Kolozsvár hírnevét öregbíti, 
hogy itt élt a XVII. század második felében Misztótfalusi Kis Miklós ismert 
betűvető és könyvnyomtató is, akinek nevét Apáczaival együtt tartják számon a 
művelődéstörténetben. Mindkét esetben Gyulafehérvár és Nagyenyed is 
osztozik az elismerésben, noha éppen itteni balsorsuk váltotta ki ingadozó 
értékelésüket, majd később az elismerő tiszteletet. Nemzetük végül nem maradt 
hálátlan irántuk.     

Az évforduló nem korszakhatár, hanem az érdekelődés szülte, üzenetet 
hordozó, időnként ismétlődő ünnep. Nemcsak visszanézés, hanem előretekintés 
is, különösen akkor, ha az évszázadokkal ezelőtt alkotott mű immár kulturális 
örökségünk szerves része, és egyben mai tettekre is ösztönző állandó erőforrás. 
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Képek jegyzéke (A képek a szerző felvételei) 
 
1. Apáczai Csere János sírja a Házsongárdi temetőben  
2. Apáczai Csere János mellszobra, Majtényi Zoltán véndiák, testnevelő tanár ajándéka 
a könyvtárnak, felette Gy. Szabó Béla metszete 
3. Bethlen Gábor iskola alapító fejedelem szobra a nagyenyedi Kollégium udvarán 
6. Apafi Mihály az enyedi kollégium alapítójának szobra a Kollégium udvarán  


