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  Csere János, a „barcasági szegény” – ahogy Bethlen Miklós említi – az 
erdélyi Barcaság Apáca nevű falujában született. Enciklopédiájába bele is írta 
mindezt: születési évét Jakab s Károly angol királyok mellett („ennek az könyvnek 
írója születtetik), „Barcát” és híres barlangjait Amerika hegyóriásai után, az Oltot a 
Rajna és a Nílus között találjuk, és Utrecht híres városáról is tudatja: öt évig volt 
lakója.  
  Mindez Szenczi Molnár Albertre emlékeztet; Apáczai az ő személyességét 
és tudósi program-ját követte, s még „különös házasságuk” is egyívású. Csere 
János választottja holland hajadon volt: Aletta van der Maet (kései siratója egy 
Áprily-vers: Tavasz a házsongárdi temetőben). Bán Imre szerint a jómódú út-rechti 
„polgári család nyugodt és kellemes légkörében írta meg a Magyar Encyclo- 
paedia-t.” Ahogy Apáczai szerelemről és házasságról szól az enciklopédiában, azt 
úgy hiába is keresnénk forrásai között – mutat rá monográfusa: „a fiatal férj nyilván 
a saját gyöngéd hitvestársára gondol, s önkéntelenül futnak tolla alá a magyar 

házasének köl-tői kifejezései: »ő ajándékának kútfeje s virágja« s »édes tanács«” (X. rész, XVII, 7, 9). 
  Hozzátehető ehhez: Apáczaival egy helyütt még a holland hálószobába is bepillanthatunk (uo., XXXI, 44): 
„Fejedet alváskor ne takard igen be, de ártalmas igen mezítelen is hagyni (mint nálunk szokás).” A hollandoknál a 
hálósipka járta; az öreg Rembrandt is abban botorkál önarcképén a homályból a fényre. „A clair-obscur, a 
sötétségből fellobogó ragyogás, az akkori holland művészet egyik jellegzetesége” – emeli ki Weöres Sándor 
Apáczainak a Mennyei lámpás-hoz Utrechtben írt üdvözlőverse kapcsán –, mert „Apáczai Csere költeményében az 
éjszakából kitörő isteni tűz, majd az álomszürkületben világító vezérfény, aztán lámpással a szüzek vidám vonulása: 
Rembrandt sötét-világos festményeire emlékeztetet”, jóllehet talán „Rembrandt-képet sose látott, de clair-obscur 
kompozíciókat […] föltétlenül.” 
 Apáczai Csere János művészi érzékenységéről, költőiségéről szólni nem a nagy tudós és pedagógus 
trónfosztása. A kiváló rétornak ilyen poétai képessége is volt, még-pedig a javából. A Tanács-ban (a Vergilius-idézetek 
táján és a szöveg vége felé) a maga eszményeit és munkamódszerét, saját arcmását festi meg. Hangja heroikus-
himnikus: prózasorai versként tagolhatók: 

 
Ha mellyedben vagyon még elevenség, 
Ha szívedben a virtusnak csak egy szikrája maradt, 
Távul, távul légyenek minden lágy, könnyű, kényes dolgok, 
Keményeket, keményeket keress! 
Tűzön, vízen, kősziklákon, havasokon járj, kelj, 
Scyllákot, Syrteket, Charybdiseket kergess, 
Valahol ez földön nehez dolgot hallasz, ott teremj, 
Ez indulatodnak sorkából csak az halál vessen ki! 

  A fogalmak anyanyelvi próbájával nehezen birkózó Magyar Encyclopaedia (Utrecht, 1655 [de évjelzése: 1653]) 
– a poétikai fejezet híján (mert ahhoz különösen hiányzott a magyar terminológia) – az Alsted-mintát (1630) követve 
teljes világ-magyarázatra törekszik az agytekervényektől a lábmosásig, a földrajzi felfedezésektől a kopaszságot 
gyógyító káposzta hasznáig. Olvasásához, megtanulásához maga Apáczai ad kulcsot kezünkbe: elsőbben valamely 
könnyebb részét ajánlja, például a földrajzot, a természetrajzot, „az embernek magaviselését”. (Fejezeteiből a 
budapesti Osiris Ki-adónál megjelent egyetemi szöveggyűjteményünkben ily módon is válogattunk.)  
A hatalmas erudíciójú, szuggesztív Apáczai-orációk (a De scolarum necessitate és az enciklopédiával együtt megjelent De 
studio sapientiae) tudománytörténeti tágasságát, Ramus és Cartesius (Descartes) magasához igazodó szellemiségét 
gyakorlatiasan teszi teljesebbé az Akadémia-tervezet precíz prakticizmusa. Apáczai nagyszabású oktatás-politikai-
népművelői programját valóban csak egy egyetemi modellt követő erdélyi főiskola-alapítással lehetett volna 
véghezvinni. A húsz évvel későbbi Apáczai-tervezetet érdemes párba állítani Pázmány egyetemalapító okiratával és 
érseki udvari instrukcióival: a legapróbb részletre is gondot viselnek a pénztől a pedellusig. Bölcsesség-szónoklatában 

 



a „Pázmányokat” különben tiszteletreméltó ellenfélként említi Csere János, éppen a hazai „tanítás szerencsétlen 
rendjét” kárhoztatva. 
  Apáczai az első emberpár bukásáról írta doktori értekezését (De hominis apostasia. Harderwijk, 1651). Itthon 
magának is buknia kellett, mint a professzorságra vágyó Szenczi Molnár Albertnek, mint a meghurcolt Tótfalusi Kis 
Miklósnak.. Gyula-fehérvárról vádlások súlyos sebeivel érkezett Kolozsvárra, s itt 1658–59-ben taníthatta rajongó 
alumnusát, Bethlen Miklóst. Önéletírásában ő hagyta ránk a legszebb Apáczai-portrét Házsongárd harmincnégy éves 
halottjáról: 
  „Apáczai János […] nemcsak tituláris, hanem valósággal ugyan doctus doctor [képzett tudós] volt, a zsidó és 
ahhoz tartozó chaldeica, syriaca és a görög nyelvben csudálatosan nagy perfectióra ment volt, Hollandiában meg is 
házasodott volt, és ha nemzetségéhez, hazájához abban az Isten dücsőségéhez való szeretet le nem hozta volna, 
professzori tisztességes hivatala és kenyere lett volna oda fel. Bizony dolog, ha az Isten hamar el nem vészi vala, és 
bárcsak azt, amit éle, a haza békességében fordíthatja vala a közönséges jóra, sok nagy tudós embert csinál vala, és 
mind az egész nemzetséggel, külső-belső renddel megkóstoltatja, szeretteti vala a solida eruditiót [az alapos 
műveltséget], kiváltképpen mikor osztán Kolozsvárott tisztességes állapotra méne először Keresztúri Pál nagy kegyes 
patrocimiuma által; melyből is ítilhet ember Keresztúri Pál nagy kegyes moderatiójáról […]. 
  Mikor ez a nagy tudós ember lejött az akadémiából, az akkori erdélyi szokás szerint Fejérvárott adják kezébe 
a poetica classist [a poétikai osztályt], fogja a Vergilius Georgicáját, azt kezdi el fordíttatni magyarra a poétákkal, de 
nem hogy azok tudták volna, de az egész kollégium mesterestül együtt nem tudta volna […] végbevinni. Ő azért 
maga foga vélek együtt hozzá és annak alkalmatosságával physicát, astronomiát, geographiát kezde tanítani […]. 
Bisterfield német nagy professzornak […] nagy gyalázatjára és bosszúságára. Ez a jóravaló igyekezete Apáczainak 
először gonosz, de azután nagy javára lett, mert mindhogy az odafel említett secták szerént theologus presby-
terianus, philosophus carthesianus [presbitériumpárti teológus, karteziánus filozófus] volt, a fejedelem előtt úgy 
elvádolták, hogy hallatott olyan szó, tudom, de a fejedelem szájából-é vagy a vádlókéból, nem tudom: megérdemelné 
ez az Apáczai, hogy a fejér-vári torony tetejéből vetnék le. Ellenben Keresztúri Pál fiának hívja, és ritka ebédje 
vagyon nála nélkül, ő adja tanácsul a fejedelemnek, vesse ki ebből a kollégiumból, tegyék mesterré Kolozsvárott, a 
rákot a Szamosba. Így is lett; és osztán esztendők és sok változási után a hazának az atyám szerze néki Barcsai 
Ákostól a rend szerént való kolozsvári fizetésén felül esztendőnként az aknáról [a sóbányáról] négyszáz forintokat. A 
nagyatyám Váradi Miklós is jó patrónusa volt. No, elég az, Apáczai nyitá meg Erdélyben a tudós embereknek, mind 
a valóságos tudományoknak, mind a becsület-nek ajtaját, magamutatá magán, hogy a magyar nép is megérdemli a 
doktor és professzori nevet és elviselheti. Szép projektumot írt vala egyszer, melyben megmutatta vala, hogy a 
Basiriusnak rendelt ezer tallérból és az akkori fejérvári kollégiumra esztendőnként menő költségből nyolc 
professzorra, akadémia és classisok tanítására való gimnázium kitelik; nem hiszem, Barcsai Ákos ha floreál vala, hogy 
fel nem állítja vala, de Isten ezt máig Erdélynek nem engedte.” (Önéletírás. I. 1955, 160–161.) Bethlen mintha nem 
tudna betelni mestere dicséretével, néhány lappal odébb ehhez még hozzátette: „Apáczait azután nem láttam, mert 
az Isten ebből az ostoba, háládatlan magyar világból, mely őrá méltatlan volt, kivette, azután az igen gyámoltalan 
belga feleségét, gyermekét is magához szedte, ha maradéka maradt volna, és módom lett volna benne, bizony 
megmutattam volna, hogy én Apáczait mint atyámat, úgy tartottam, szerettem, becsültem, s emlékezetét ma is 
becsülöm. A szörnyű tanulás és az Isten háza és Közönséges jó miatt való szorgalmatoskodás betegité 
szárazbetegségbe, melyben is semmit sem kedvezvén az erős lélek az erőtlen testnek, ki kellett menni belõle, úgy 
tetszik, ultima die anni 1659 [utolsó napján].” 
  Bethlen Miklós Apáczai-portréja (ami a Keresztúri Pálra vonatkozó emlékekből fejlik ki) kész esszé, a 
Bethlen család támogató gesztusainak személyes hang-súlyozásaival, a mindenkori Apáczai-drámák és esszék 
(Németh László, Szabó Magda, Páskándi Géza) szereplőinek felvonultatásával, az akadémiai tervezet nyomatékos ki-
emelésével, hiszen az Apáczai-tanítvány Bethlen maga is tanár szeretett volna lenni, csak a körülmények tették 
politikussá. A kolozsvári kollégium XVII. századi bejárati íve (ez alatt járt reggelenként Apáczai keze alá Bethlen 
Miklós és öccse) ma is áll a Farkas utcában; a Bethlen fiúknak „nappali tanulószállásául” éppen a „kapu felett való 
házat rendelték”. De hiába floreáltak Fehérvár, Enyed, Vásárhely, Kolozsvár kollégiumai, főiskolái; az erdélyi 
egyetemalapításra 1872-ig kellett várni.  
 Keresztúri Pál, aki fiaként szerette Apáczait, őelőtte tanára volt Bethlen Miklósnak is. Ez a „gyermek-
tanítani ritka és példa nélkül való ember” nevelte Bethlent „kis bölccsé”, s ő ismertette meg vele, több más nyelvvel 
együtt, a románt: „Először ezer vagy kétezer vocabulát leiratott […]; megtanulám, tudom egyszer pró-bára, hogy egy 
nap hatszáz, sőt többet is mondhatnék, szót megtanultam.” (Uo. 152) Keresztúri Pál (1594–1655) Opitz 
nemzedéktársa, Apáczai atyai barátja volt, aligh-anem az ő tanítványuk, Bethlen Miklós állította össze a század 
közepén az első erdélyi román nyelvű iskolai-házi szószedetet. 

 

 



 

 

 


