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BEVEZETŐ  GONDOLATOK
A magyar neveléstörténet kutatója
ként gyakran tapasztalom külföldi 
utazásaim során, hogy pedagógiai 
gondolkodásunk kiemelkedő alak
jait, egyáltalán a magyarság neve
lés- és művelődéstörténetét más or
szágok neveléstörténészei nem, vagy 
csak alig ismerik. Bármerre jártam is 
azonban Európában, egy kivétel min
dig volt: Apáczai Csere János életmű
véről értően és érdeklődéssel beszél
gettek velem francia, holland és angol 
kutatók is. Ő az egyetlen magyar, aki
nek az életút-bemutatása helyet ka
pott abban az impozáns franciaorszá
gi kötetben is, mely a közelmúltban 
az ókortól a kora újkorig összegezte a 
legnagyobb pedagógiai gondolkodók 
munkásságát és hatását (Houssaye, 
2002, 346-366). Mindez egyértelmű
en jelzi, hogy Apáczai jelentős tudós, 
rövid élete ellenére is nagy életművet 
hátrahagyó író és gondolkodó volt; 
olyan, akinek a törekvései, a tanulás
ról és tanításról, a tanári hivatásról 
való elképzelései nem csupán saját 
korában, a 17. században voltak elő
remutatók, hanem most, a 3. évez
red elején, 360 évvel a halála után is 
időszerűek, és segítséget jelenthetnek 
tanárok, diákok, oktatáspolitikusok 
számára. A nagy erdélyi gondol
kodó írásai akkor is tiszta és vilá
gos források, ha magyarságunkról, 
anyanyelvűnkről, magyar nemzeti 
értékeinkről és érdekeinkről, a ma
gyarok Európában elfoglalt helyéről 
napjainkban keresünk iránymutató 
olvasnivalót. Pedagógiai „üzenete” 
olyan fontos és annyira egyetemes, 
hogy évszázadokon átívelően is eljut 
hozzánk, és visszhangra lel bennünk.

APÁCZAI ÉLETÚTJÁNAK 
CSOMÓPONTJAI
Apáczai Csere János élettörténetét 
mára már számos kutató feldolgozta, 
biográfiája és műveinek keletkezés- 
története közismert, szerves része 
a neveléstörténeti kánonnak, az ezt 
közvetítő tankönyveknek. Életéről, 
műveiről máig a legteljesebb mű Bán 
Imre 1958-ban kiadott, majd 2003- 
ban ismét megjelent (Bán, 2003),

átfogó bibliográfiával kiegészített 
(Gazda -  V. Molnár, 2003) mono
gráfiája. Apáczai életének néhány 
részletét amiatt érdemes felelevení
teni ebben a cikkben is, mert ezek 
segíthetnek annak megértésében, 
hogy miként formálódott, teljese
dett ki a neves erdélyi tudós ma is 
érvényes pedagógiája. Apácáról, a 
17. századi Erdély egy kis falujából, 
az Olt folyó mellől indult útnak az 
az 1625-ben született kisfiú, aki fel
nőve bejárta Európát, és rövid élete 
ellenére százada egyik legjelentősebb 
magyar gondolkodója lett. Alapfokú 
tanulmányait szülőfaluja iskolájában 
végezte, ott szerezte latin nyelvtudá
sának alapjait is. Utána Kolozsváron 
tanult a református kollégiumban, 
ahol volt egy tanára, Porcsalmi And
rás, akinek modern gondolkodása, 
enciklopédikus szemlélete jelentő
sen hatott Apáczaira. Ő volt az, aki 
elsőként ismerte fel a fiú tehetségét, 
és arra buzdította tanítványát, hogy 
próbálja a világot a maga teljességé
ben megismerni. Ebben az iskolában 
találkozott először Apáczai a purita
nizmus eszményeivel, melyek jelen
tősen hatottak gondolkodására.

Később a gyulafehérvári kollé
giumba iratkozott be. A fejedelmi 
székhely, a jelentős kultúrával ren
delkező város iskolája kiemelkedő 
intézmény volt az erdélyi, tágabban a 
magyar nevelés történetében. Ott ta
nítottak akkoriban azok a nagyszerű 
tudós-tanárok (Alstedt, Bisterfeld és 
Piscator), akik Hernborból, az ottani 
iskola pusztulása után érkeztek Er
délybe. Bisterfeld volt Apáczai teoló
gia tanára, és tőle a fiatal diák ismét 
megerősítést kapott a természettudo
mányokat is magába foglaló enciklo
pédikus tudás megszerzéséhez csak
úgy, mint a puritánus meggyőződés 
vonatkozásában és a tudományok 
szeretetét illetően.

Miután Apáczai elvégezte a fi
lozófiai és teológiai stúdiumokat 
Gyulafehérváron, meghívták a ma
rosvásárhelyi triviális iskola rektori 
posztjára. Ezt a tisztséget azonban 
visszautasította, mert Geleji Katona 
István püspök külföldi tanulmányút

ra küldte. Akkoriban Erdély számos 
diákja kereste fel Nyugat-Európa 
egyetemeit, főként németalföldi in
tézményeket. A magyar diákok nagy 
tekintélyt vívtak ki ezeken a helyszí
neken, különösen magas szintű, más 
országokból jött társaik nyelvtudását 
messze felülmúló latin nyelvisme
retüknek köszönhetően. Apáczai 
peregrinációjának helyszínei a mai 
Hollandia és Belgium egyetemi köz
pontjai voltak. A kultúra és a polgá
ri jólét fogadta őt Németalföldön; a 
kálvinista vallás áldásos hatásaival 
és a gondolkodás szabadságával ta
lálkozott ott. Az egyetemeken a tu
dományok széles választéka várta: a 
csillagászattól a keleti nyelvek tanul
mányozásáig mindenre lehetősége 
nyílott. A Franeker, Leyden, Utrecht 
és Harderwijk egyetemén eltöltött idő 
alatt (1648-53) a fiatalember megis
merkedett Descartes tanításaival és 
számos más kiváló tudós nézeteivel 
és kutatási eredményeivel. Bár a kar
teziánus nézetek tanítását tiltották a 
korszak holland egyetemein, az ifjú
ságot mégis lázban tartotta Descartes 
filozófiája, Apáczai is Utrechtben vált 
karteziánus gondolkodóvá. 1651-ben 
Harderwijk egyetemén megszerezte 
a doktori címet, ő volt az 1648-ban 
létesült fiatal intézmény első dokto
ra. Ami a magánéletét illeti, Apáczai 
Csere János Utrechtben választott 
magának feleséget, Alettát, az előkelő 
van der Maet család leányát. Felesége 
Erdélybe is követte férjét, amikor azt 
1652-ben hazahívták, és ahol a tudós 
egykori iskolájában, a gyulafehérvári 
kollégiumban kapott állást. Itt a po
étikai osztályt vezette, és a felsőbb 
osztályokban görögöt, hébert, logikát 
és retorikát is tanított. Több műve 
nyomtatásra került ebben az idő
ben: a Magyar Logikácska és Fortius 
mester Tanácsai dialógusos formában 
(1654), és 1655-ben lett készen fő 
műve, a kora tudományos eredmé
nyeit átfogó módon összegző Magyar 
Encyclopaedia.

1655-ben egy rosszul végződő 
teológiai vita miatt Apáczai elveszí
tette gyulafehérvári állását, de több 
tudós férfi és Lorántffy Zsuzsanna



is közbenjárt az érdekében Rákóczi 
Györgynél, így került végül az egyik 
kolozsvári iskola élére, ahol teoló
giát, hébert, görögöt és természet- 
bölcseletet tanított. A város, ahol 
korábban szintén tanult, nagy szere
tettel fogadta. Apáczai a kolozsvári 
középiskolában módszeres munká
val nevelte az ifjúságot, mindenütt 
dicsérték elért eredményei miatt. 
Iskolaszervező és oktatói munká
ját azonban -  csakúgy, mint tudo
mányos pályafutását -  korai halála 
1659-ben derékba törte.

APÁCZAI PEDAGÓGIÁJA
A 17. század puritánus-karteziánus 
gondolkodásából, az új természet- 
tudományos eredményekből követ
kezően a kora újkorban jelentősen 
átalakult a pedagógiai gondolkodás 
is. Azok az akkori tudósok (mint 
például Comenius, Ratke, Apáczai), 
akik a természet megismerését hir
dették, szerették volna az ismereteket 
közkinccsé, mindenki számára elér
hetővé tenni. Ehhez pedig pedagó
giai, iskolai reformok kidolgozására 
volt szükség. Megújuló iskolaszerke
zet, új, kibővített tartalmak, a sko
lasztikus módszereknél hatásosabb, 
megfigyelésekre, egyéni tapasztala
tokra épített, anyanyelven történő 
tanulás volt szükséges mindehhez. 
Nem tekinthetjük véletlennek, hogy 
a korszak nagy pedagógiai újítóinak 
jelentős része Apáczaihoz hasonlóan 
olyan országban született, amely a 
polgári fejlődés tekintetében elmara
dott volt.

Miként Bán Imre írta monográ
fiájában: „Apáczai gondolatvilágá
nak és gyakorlati tevékenységének 
középponti kérdése az iskola és az a 
pedagógiai optimizmus, amely egész 
magatartásából árad. A puritánus 
teológus, a karteziánus filozófus, a 
természettudományos műveltség 
híve, a magyar társadalmi viszonyok 
reformere minden tervét az iskolán 
keresztül akarja megvalósítani. (...) 
Apáczainak az iskola, a könyv, a ki
mondott szó ereje: a haza megmara
dásának eszköze.” (Bán, 2003,508) Jól 
ismerte magyar elődeinek pedagógiai 
törekvéseit (pl. az anyanyelvű oktatás 
kiterjesztésével kapcsolatban), és szá
mos tapasztalattal rendelkezett más 
európai országok törekvéseit illetően 
is. Pedagógiai érdeme abban áll, hogy 
nem csupán kézikönyvekkel próbálta 
segíteni az erdélyi iskoláztatás ügyét, 
hanem az egész iskolarendszert át

fogó reformterveivel. Meggyőződése 
volt, hogy a tudás terjesztése, a neve
lés, az iskolák fejlesztése az egyetlen 
igazi eszköz a magyar nép fejlődése és 
gazdagodása kapcsán, és ez a záloga 
annak, hogy Erdély, a magyarság az 
európai nemzetek közé emelkedjen. 
Apáczai felismerte és megfogalmazta 
azt, hogy egy országnak a nemzetek 
közé való egyenrangú beilleszkedésé
hez elengedhetetlenül szüksége van 
a tudományok ismeretére és műve
lésére, a kulturális szint emelésére, 
a tanulók és a tanítók támogatására, 
mert mindez fontosabb kérdés a föld
rajzi elhelyezkedésnél vagy a katona- 
politikánál.

Apáczai rendszeres didaktikát, 
elejétől a végéig kifejtett módszertani 
útmutatót nem alkotott, ám külön
böző műveiből kibontható számos 
pedagógiai elképzelése, ezekből pe
dig felvázolható egy koherens rend
szer. A szemléltetés fontosságának 
hangsúlyozása, a világos és tömör 
tanári magyarázat szükségessége, a 
tanulói aktivitás kiemelése és közép
pontba helyezése, a tanulók érdek
lődésének ösztönzése, a tanítói ön
képzés jelentősége, az egész életen át 
tartó, állhatatos tanulás támogatása, 
a gyakorlatiasság elvének emlegeté
se műveiben több helyen, részletes 
kifejtésben szerepel. Erasmushoz, 
Viveshez és Comeniushoz hasonlóan 
Apáczai is a szelídség, a szeretet pe
dagógiájának híve volt (L. minderről: 
Bán, 2003, 514-517). Elsősorban azt 
tartotta fontos, elérendő célnak, hogy 
a tanulók szeressék meg a tanulást 
magát, hogy legyenek motiváltak az 
ismeretszerzésben, hogy tudásukat 
elmélyítve ismerjék fel a rendszerta
ni összefüggéseket, és legyenek képe
sek önálló gondolkodásra. Erényes és 
sokoldalúan képzett, enciklopédikus 
műveltségű állampolgárok nevelése 
volt tehát Apáczai célja, álma.

Több művében részletesen foglal
kozott a tanár-diák kapcsolattal, és a 
Magyar Encyclopaediában azt is ki
fejtette, hogy milyen legyen a tanár. 
Szerinte „a tanítótól ... megkívánta- 
tik, hogy tanításához illendő életet 
éljen, s tanítványainak jó és dicsére
tes példát adjon, hogy elég tudós le
gyen, hogy jó lelkiismerettel és isteni 
félelemmel amit tud, azt másokkal 
közölje, tanítványait mint atyjuk, úgy 
szeresse. Tanítsa őket világosan, rö
viden és tökéletesen. Őket Isten előtt 
való könyörgésében megemlítse. Ne 
legyen   ajándékokon  kapdosó;  tanít

ványainak erkölcsét és nyelvét igye- 
kezze leginkább újítani. Egyedül csak 
arra igyekezzék minden dolgában, 
hogy tanítványaival magát megsze
rettesse...” (Apáczai, 1976, 113). Nem 
csupán elvárásokat fogalmazott meg 
azonban a tanítókkal kapcsolatosan, 
hanem azt is többször emlegette mű
veiben, hogy azoknak, akik mások 
tanítására, nevelésére vállalkoznak, 
kiemelt támogatást, tisztességes fi
zetést, kellő mennyiségű pihenőidőt 
kell adni és megfelelő szellemi sza
badságot mindennapi munkálkodá
sukhoz.

ÉLETMŰVÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
ÉS HATÁSA
Apáczai Csere Jánost minden neves 
magyarországi pedagógiai gondolko
dó és iskolareformer példaképének 
tekintette az elmúlt századokban, és 
manapság is így van ez. Közvetlen 
tanítványai (kiemelten is Bethlen 
Miklós) már életében terjesztették 
Erdélyben pedagógiai és tudomá
nyos eszméit, tanítói gyakorlatát és 
erkölcsi magatartását. Természettu
dományos gondolatai is serkentőleg 
hatottak orvosi és más tudós generá
ciók tagjaira, például Pápai Páriz Fe- 
rencre, a 17. század második felének 
neves erdélyi orvosára és szótárírójá
ra. Több szerző művébe beépültek az 
évszázadok során a Magyar Encyclo- 
paedia részletei, a könyvben találha
tó tudományos szakkifejezések. Bán 
Imre szerint Erdély kollégiumaiban, 
illetve magánszemélyeknél „féltve 
őrzött kincs” volt ez a könyv, és sze
rinte „megtette a szolgálatot, amelyre 
szerzője szánta: érdeklődő magyarok 
ezreit nevelte” (Bán, 2003, 546-547). 
Apáczai eszmei hagyatéka a 18. szá
zadban is felismerhető. Egyik késői 
örököse e századból a nagy erdélyi 
nemzetnevelő, Bod Péter, aki ezt írta 
róla a Magyar Athenas című művé
ben: „Ha ez az ember tovább élhetett 
volna, úgy lehet ítélni, hogy a tudo
mányok is jobb lábra álltak volna; 
mivel neki a tanításban nagy földön 
mása nem volt, kivált ha az ország 
csendességben maradhatott volna” 
(Bod, 1766, 14). A 18. század végére 
Apáczai műveit kezdték elfelejteni, 
könyveit a magyarországi nyelvújítók 
többsége nem használta vagy nem is 
ismerte, de ezen a helyzeten jelen
tősen változtatott az, hogy Győrben 
1803-ban újra kiadták a Magyar En- 
cyclopaediát. Apáczait ismét felfedez
ték a magyar tudomány és a pedagó-



gia számára, rá hivatkoztak a 19. 
században azok az oktatáspolitiku
sok, akik az iskolarendszer kiépíté
sén dolgoztak, és azok a reformpe
dagógusok, akik a 20. század elején 
a gyermeki aktivitásra, az önálló 
ismeret- és tapasztalatszerzésre, 
az élményszerű tanulásra fektették 
a hangsúlyt. Különböző szellemi 
áramlatok és tudományágak kép
viselői részleteiben ugyan sokszor 
eltérő módon ítélték meg Apáczai 
életművét, ám abban mindig, min
denki egyetértett, hogy a magyar 
gondolkodástörténet egyik korai 
kiválósága volt, olyan, aki hazáját 
és Európát is jól ismerte. Az ő sze
mélye és művei jelentették mindig 
is az egyik legfontosabb kapasz
kodót az erdélyi (tágabban a ma
gyar) értelmiségiek számára tör
ténelmük, hagyományaik, nyelvük 
és nemzeti identitásuk kapcsán. 
Apáczai Csere János alakja sokszor 
megjelent a magyar irodalmi mű
vekben: versekben, regényekben és 
drámákban is.

Élete valamennyi magyar szá
mára ma is útmutatást jelent, mű
vei a magyar és egyetemes neve
lés- és művelődéstörténet értékes 
kincsei. Apáczai Csere János igazi 
européer tudós volt, aki hazája 
sorsát elválaszthatatlannak tartot
ta kontinense jövőjétől. Összekötő 
kapocs volt ő a magyarság és Eu
rópa más nemzetei között. Olyan 
világot járt, enciklopédikus mű
veltségű férfi, akinek filozófiai és 
pedagógiai gondolatai egyeteme
sek, és minden időben értéket kép
viselnek. Üzenete halála után 360 
évvel is időszerű.
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