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örömmel üdvözöljük tehát ezt a vázlatos, de adatokban is össze-
függésekben nagyon sokat nyújtó munkát, amely a „régi magyarság" 
kutatás fellendülésének egyik szép példája. A cím Erdély művelődéséről 
szól, talán azzal kellene korlátozni, hogy itt Erdély magyar művelődésé-
ről van szó, amely a 17. században szoros kapcsolatban állt az összes 
magyarlakta terület kulturális fejlődésével. (Gondolat, 1978.) 
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Égető szükségünk van jó tudománynépszerűsítő könyvekre, s itt a jó 
jelző többet jelent annál a felelősségnél, amely minden tollforgató 
embert terhel. Aki - potenciálisan - az egész felnőtt olvasóközönség-
hez kíván szólni, annak számításba kell vennie, hogy olyan olvasóhoz 
szól, aki az általa olvasottakat esetleg nem fogja más művekkel szembe-
síteni, aki ugyanerről a tárgyról esetleg egy-két évtizedig sem fog más 
művet elolvasni — hogy tehát az az ismeret, amit művében nyújt, az a 
kép, amit művében megrajzol, hibáival és erényeivel együtt esetleg 
egy-két évtizedig is része marad a közgondolkodásnak. (Van már rá 
példánk, milyen szívósan tudnak élni és öröklődni téves eszmék, hamis 
elképzelések.) Minél nagyobb a közönség, annál nagyobb az író felelős-
sége. A tudománynépszerűsítő munka ezért nem adhatja föl a szakmai-
tudományos megbízhatóság, korrektség igényét: tudományos szempont-
ból kifogástalan, korszerű ismeretanyagot kell közvetítenie, hozzáfér-
hetővé tennie a tudománynépszerűsítés legvonzóbb, leghatékonyabb 
módszereivel. 

A tudománynépszerűsítő művet alapvetően nem a közölt ismeretek 
sűrűsége vagy a közlésmód stílusa különíti el a tudományos munká-
tól, hanem a szemlélet másneműsége. Nem az a feladata, hogy a szak-
tudomány kicsinyített mását nyújtsa, hanem hogy abból kiemelje azo-
kat a gondolatokat, problémákat, jelenségeket, amelyek ma is részévé 
válhatnak közgondolkodásunknak, amelyek segíthetnek a mai kor, a 
mai társadalom emberének eligazodni a maga világában. Az ábrázolt 
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jelenségnek nemcsak a történeti értékét kell megragadnia, hanem idó't-
álló, időszerű vonásait. A régiség kutatása végső soron nem valami in-
tellektuális luxus, kevesek szellemi szeszélye. Az ember voltaképpen 
mindig azért kíváncsi a múltjára, mert a jövőjéről akar megtudni vala-
mit, s a tudománynépszerűsítő munkának éppen az a feladata, hogy 
ehhez hozzásegítse - mind a szaktudomány eredményeinek, mind a 
jelen gondjainak és igényeinek alapos ismeretében. 

A tudományos megbízhatóság és a korszerű szemlélet követelménye 
mellé harmadikként járul, hogy a tudománynépszerűsítő munkának, 
kamatoztatva a pszichológia, a didaktika, a metodika vívmányait, von-
zónak és olvasmányosnak is kell lennie, olyannak, amely ha kíván is 
szellemi erőfeszítést olvasójától, nem riasztja el őt a további próbálko-
zástól, sőt, a fölfedezés, a fölismerés, a magára ismerés örömével meg-
ajándékozva további „fehér foltok" bejárására sarkallja. 

Hogy a tudományosság és a népszerűség milyen sajátos ötvözetek-
ben ölthet testet az író szándékától és rátermettségétől függően, jól 
példázza az elmúlt években Apácai Csere Jánosról időben-térben egy-
máshoz közel napvilágot látott két mű. 

Fábián Emő Apáczai Csere János c. kismonográfiája kettős feladatra 
vállalkozott: összegezni és egyúttal az érdeklődők szélesebb tábora 
számára hozzáférhetővé tenni a tudomány legújabb álláspontját, ki-
egészítve saját kutatásainak eredményével. Mindkét vonatkozásban ele-
ven igényekkel találkozott: Apácai a köztudatban tisztelt, de vajmi 
kevéssé ismert alakja tudománytörtenetünknek; a szaktudományok 
művelői Bán Imre immár klasszikusnak számító monográfiája (Aka-
démiai Kiadó, Bp., 1958.) révén ugyan kellően tájékozódhatnak az 
Apácai-életmű egészében, az elmúlt húsz év alatt a szaktudományokban 
fölhalmozódott új ismeretek azonban indokolttá tettek egy új össze-
foglalást. 

A kismonográfia belső rendjét lényegileg Apácai élete, illetve művei-
nek keletkezési ideje adja, ezt egészítik ki a filozófia, a társadalom-
kritika és a pedagógia terén betöltött szerepét vizsgáló fejezetek. A 
szerzőnek a rendelkezésére álló, az olvasmányosság kívánalma által 
meglehetősen szűkre szabott terjedelemben sikerül érintenie az Apácai-
szakirodalom valamennyi lényeges kérdését, olykor a kutatások történe-
tébe is nyújtva bepillantást. A magyar és a holland társadalom futó rajza 
mellett a 17. század közepének társadalmi-vallási törekvései, szellemi 
életének sokszínű áramlatai is kapnak némi fényt. Gazdag ismeret-
anyagot közöl a könyv olvasójával, és Apácai-képe alapjaiban meg-
egyezik a marxista irodalomtudomány Apácai-képével. A holland és a 
magyar nemzetté válás folyamatába beágyazva erősebben kidomborítja a 
Csere János egész munkásságában oly hangsúlyos szerepet játszó új 
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tudósi magatartás, gondolkodásmód, „a módszer" kapcsolatát a kor 
haladó polgári törekvéseivel. Rátapint arra az eddig kevéssé hangsúlyo-
zott tényre, hogy ez a részleteiben nem sok eredetiséget fölmutató 
életmű mint összefüggő, egységes szemléletű rendszer jelent eredeti 
alkotást. Gondolatvilágának alakulásában a külföldi szellemi forrásokon 
túl számításba veszi a magyar valóság hatását is. Ábrázolásában Apácai 
az anyanyelvű közművelődésért vívott harc egyik úttörőjeként, tudatos 
társadalmi reformerként jelenik meg, s így válik szellemi múltunk leg-
haladóbb hagyományainak letéteményesévé. 

Értékes munkával, jelentős kísérlettel gyarapodott tehát irodal-
munk, bár a népszerűség és tudományosság célul kitűzött kettős erő-
feszítést kívánó feladatinak nem tudott teljesen megfelelni. írójának 
nem sikerült igazán népszerű művet alkotnia elsősorban azért, mert 
megkötötte őt a törekvés, hogy a lehetőségekhez mérten áttekintse az 
Apácai-szakirodalom egészét. A csak tudományos szempontból érdekes 
érvek, adatok, bizonyítások valójában nem könnyítik meg Apácai jobb 
megértését, befogadását a szélesebb olvasóközönség számára. A mérték-
tartó sorokon hiába üt át az író személyes vonzalma, talán a pedagógus 
Apácait kivéve nem sikerül közelebb hoznia a mai olvasóhoz a nagy 
puritánus tudóst: tiszteletre méltó, de halott ereklye marad, távoli alak, 
akinek idegenségét a többször isihangsúlyozott| előre|mutató jelleg nem 
képes enyhíteni. A közölt ismerethalmazban nehéz fölfedezni a rendező 
elvet, azt a bizonyos egységes szemléletű rendszert, amely - az író 
szerint is - az Apát .i-életmű eredetiségét adja, amelynek segítségével „a 
nyugati cselekvő magatartás nemzetnevelő programmá vált a Duna-
medencében" (64.). Rálel Apácai értékének új megközelítési módjára: 
„nem a tovább- vagy túlhaladásban kell keresni Apáczai kartéziánus 
gondolkodói mivoltát, hanem az általa alkotott filozófiai szintézisben, 
amely skolasztikaellenes volt, a valóság megismerésére törekedett" 
(126.). Ezek a jelentős megállapítások azonban megmaradnak a jelzés 
szintjén, holott kibontásukkal hidat verhetett volna a régmúlt és a jelen 
között, amely pedig kitűzött célja volt. 

Az olvasónak annál is nehezebb megközelítenie Apácai gondolatai-
nak valódi értékét, mert a tárgyalásban ezek nemegyszer kiszakadnak a 
maguk társadalmi-történeti összefüggéseiből. Megrója például Apácai 
és a puritánusok erkölcsfelfogását, amiért „nem jutottak el az egyén 
szabadságának felismeréséig" (56.), meg sem említve, hogy ez a „külső 
kötöttségektől mentes valláserkölcs" az egyéni felszabadulás egyik 
Magyarországon nagyon is merészen haladó stádiuma; vagy nehezmé-
nyezi, hogy Apácai „olyan teológiai kérdésekkel foglalkozott, amelye-
ket nem világított át a kartéziánus eszmeiség" (137.), „a kartéziánus 
gondolkodó nem tudott kiszabadulni a teológiai viták, álproblémák 
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(bűnbeesés, Jephte vétke stb.) szövevényéből" (138.). Mindezekre nem 
az adja a magyarázatot, hogy Apácai teológiát is tanított (137.), hanem 
hogy a kartéziánus eszmeiséget a hitbéli dolgokra nem vonatkoztatta, 
ebben pedig aligha marasztalható el kora valóságos körülményei között. 
Bizonyára életmüvének aktualitását kívánja kiemelni, de történetietlen 
szemléletet sugalló megfogalmazásával inkább eltávolít Apácai valódi 
értékeinek fölismerésétől a reformtervek megvalósítási esélyeit latol-
gatva: „az erdélyi puritánus reformtörekvések sikere lehetőséget nyúj-
tott volna arra, hogy Erdély az újkori fejlődés élenjáró országaihoz 
közelebb kerüljön" (165.), valójában a puritánus reformtörekvések 
szükségszerűen csak részeredményeket érhettek el, mivel Erdély nem 
tartozott az újkori fejlődés élenjáró országaihoz. 

A szaktudós az erdélyi magyar, illetve a román művelődés és társa-
dalom történetére vonatkozó értékes kiegészítő megállapításokat köszön-
het a műnek (pl. a puritanizmus szerepe a román nyelvű könyvkiadás-
ban (15.), a román, a német és a magyar nyelvű oktatás térhódítása 
Erdélyben a 17. században (174. skk.). Nem hagyhatjuk azonban emlí-
tés nélkül: meglehetősen önkényesnek tetszik az a válogatási mód, 
amellyel az író az Apácai-műveket, illetve a szakirodalmat ismerteti. 
Csak példaként: ha a Magyar Encyclopaedia csillagászati részének forrá-
sai közül megjelöli Descartes, Regius és Alsted nevét, miért hagyja ki 
Copernicust, Phocylidest, Scriboniust? Vagy: az egyéb művek részletes 
ismertetése mellett miért szorul puszta említésbe a Magyar Logikácska 
és a Tanács? Mint ismeretterjesztő munkának szabad követnie más 
művek gondolatmenetét, megfogalmazását, ez a követés azonban olykor 
túlmegy az indokolt mértéken. 

A fölsorolt megjegyzések talán azt a benyomást kelthetik, hogy a 
tudományosság igénye gátolta az írót abban, hogy a népszerűség köve-
telményeinek megfeleljen, míg a népszerűség igényéhez való ragasz-
kodás csökkentette a tudományosság szintjét, - mintha tehát a nép-
szerűség és a tudományosság egymással összeférhetetlen fogalmak 
lennének. Valójában nem a népszerűség, hanem a népszerűség külsődle-
ges, mennyiségi, illetve formai jegyekben megnyilvánuló felfogása üt-
közik össze a tudományosság igényével, s ez okozza, hogy sem mint 
népszerűsítő, sem mint tudományos műben nem tudunk benne mara-
déktalanul gyönyörködni. 

Gyökeresen más célból, más indíttatással íródott Szigeti József nafgy-
lélegzetű tanulmánya, Az élő Apáczai Csere János, а Magyar Encyclo-
paedia legújabb, Apácai születésének 350. évfordulójára megjelentett, 
javított kiadása előtt álló bevezetés. Ez szándékában és megvalósításá-
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ban egyaránt tudományos munka, amely a szakirodalom eddigi meg-
állapításait ismertnek véve nem ismétli, de azokra ráépítve rajzolja meg 
a maga Apácai-képét. Szakít a szakirodalom elterjedt gyakorlatával, 
amely Apácai kiválóságát többnyire a nagy nyugati elődökhöz való 
hasonlításban kívánta lemérni. így óhatatlanul a magyar tudós „tökélet-
lensége" került előtérbe, azok a pontok, ahol nem érte el példaképeit, s 
elsikkadt az, ami benne sajátos és eredeti. „Valójában tehát Apáczaitól 
azt kérte számon az ilyen értékelés: miért nem jutott fel Descartes 
magaslatára", holott „végső fokon az író eredetiségének,jelentőségének 
a fokmérője ez: hogyan alkalmazta hazája viszonyaira a fejlettebb 
ideológiát" (10 -11 . ) . Ez a módszer új feladatokat ró a forráskutatá-
sokra (a forrás és a hazai mű között nemcsak a hasonlóságokra és 
azonosságokra, de az eltérésekre, sőt az eltérésekből kiolvasható rend-
szerre is rá kell mutatnia); ám egyúttal megszabadít attól az eléggé 
általános felfogástól, amely hazai irodalmunk és művelődésünk jó részét 
utánzásként értelmezi, s szellemi életünk fejlődésfolyamatát úgy te-
kinti, mint valami versenyfutást, hogy behozzuk a fejlettebb társadal-
makhoz képest tapasztalható lemaradást. Ha azonban az eltérések rend-
szerében, a hazai viszonyokra való alkalmazásban az alkotó munka egy 
sajátos válfaját látjuk, akkór a hazai társadalomhoz való viszonyában a 
valósághoz híven értékelhetjük régi irodalmunk számos látszólag re-
produkáló életművet létrehozó alkotóját; ugyanakkor „kibontakozik 
irodalmunk specifikusan kelet-európai jellege, s érthetőkké válnak az 
itteni kis népek irodalmaiban fellelhető rokon jelenségek, párhuzamos-
ságok. így lesz nyilvánvalóvá ezeknek az irodalmaknak, köztük a ma-
gyarnak is az eredetisége, önállósága, nagykorúsága" (11.). 

Kimutatva, hogy a haladó nyugati irányzatok (kartezianizmus, 
puritanizmus) törekvései a hazai valóság hatására valóban torzulva je-
lentkeznek Apácai életművében, a tanulmány azt kutatja, milyen össze-
függő világkép bontható ki az eltérések rendszeréből. így lehetővé válik, 
hogy azon mérje le a gondolkodó értékét, elérte-e a hazai viszonyok 
megengedte lehetőségek maximumát. Az Encyclopaedia bevezetőjének, 
a gyulafehérvári és a kolozsvári székfoglalóknak a szövegét elemezve 
kibontakozik az idegen tekintélyek mögött rejtőzködő Apácai világ-
magyarázó elve: „Az emberiség története e felfogás szerint. . . nem 
egyéb, mint a gondolkodás természetes képességére támaszkodó küzde-
lem, hogy az ember visszaszerezzen valamit elveszített isteni és emberi 
bölcsességéből." (49.) Ez a társadalom- és történetszemlélet új érték-
rendszeren alapul, amely a történelmet (= a tudományok fejlődésének 
történetét) csaknem függetleníteni tudja a vallási meggyőződés - szin-
tén fokozatos fejlődésként értelmezett — történetétől. 
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Az életművet egységes egészként, belső fejlődésében vizsgáló tárgya-
lásban kapja meg értelmét az a szakirodalomban sem ismeretlen tény, 
hogy a társadalma polgári fejlődését követő Descartes-tól eltérően a 
hazai fejlődésnek elébemenő Apácai oly nagy jelentőséget tulajdonít a 
logikának, az értelem szerepének, az oktatásnak, illetve hogy programjá-
ban (bölcsességértelmezéséből kikövetkeztethetően) a tudományok 
művelése mellett mind jobban kitapinthatóvá válik a társadalomformá-
lás igénye. Apácai gondolatrendszerének újszerűsége az élet egészére 
vonatkozott, s a társadalmi környezet lényegi eltérése okozza, hogy 
nyugati példaképeivel ellentétben a kartéziánus filozófia benne politikai 
aktivitással párosult, s egy új, társadalmi felelősséggel átitatott tudósi 
magatartást hozott létre. 

Ez a felfogás alkalmas arra, hogy a mai olvasó számára érthetővé 
tegye, emberközelbe hozza a maga természetes közegében mozgó, ellen-
tétes erők között a maga elképzeléseit megvalósítani igyekvő Apácait. 
Ebben az értelemben mondhatjuk róla, hogy jelentősen hozzájárul 
Apácai „népszerűsítéséhez", életműve legidőtállóbb értékeinek köz-
kinccsé tételéhez, noha stílusa - természetszerűleg kevéssé olvasmá-
nyos, de szabatos tudományos stílus - az átlagolvasó számára nem teszi 
könnyen hozzáférhetővé gondolatait. Аг igazán jó tudományos munka 
azonban mindig „népszerű", mivel - a szakmai jellegű ismereteken, 
eszköztáron túl — képes megragadni az általa tárgyalt jelenségben az 
objektív törényszerűségeket, azokat az értékeket és kérdőjeleket, 
amelyek a mai kor emberét is izgatják. 

Befejezésül még egy megjegyzés. Helyesírási szabályzatunk a régebbi 
szakirodalomban meghonosodott névalakot véve alapul nagy puritánus 
tudósunk nevét Apáczainak írja. Irodalomtörténeti kézikönyvünk (A 
magyar irodalom története II. Bp., 1964.) szakított ezzel a formával, s 
egyéb helynévből keletkezett tulajdonneveinkhez hasonlóan (Szenei, 
Alvinci stb.) megkísérelte meggyökereztetni az eredeti névírást jobban 
követő, magyaros Apácai alakot. Ez a két könyv, visszatérve a cz-s 
írásmódhoz, újra hosszú időre és széles körben az Apáczai alakot fogja 
eltejjeszteni, amelyben pedig Apácai nem is írta a saját nevét (!). 
Ugyanezzel az energiával jelentősen hozzájárulhattak volna a (szerin-
tünk helyesebb) c-s írásmód általánossá válásához, egyben a különböző 
névírási formák egységesítéséhez. 
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