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Apáczai Cseri Jánosról, 
mint a magyar nemzet paedagógusáról . 

Apáczai Cseri János Comenius életeszményének hatása alatt 
áll, de ez életeszményt lelkében, valamint élete művében egészn 

sajátosan alakítja ki. Ebben áll Apáczainak a magyar talajból 
kinövő eredetisége, önállósága; - ez teszi őt a legmagyarabb 
paedagogusunkká! 

Árva fiu volt, kit a hagyomány szerint háromszéki székely 
fiuk, kik Kolozsvárra a collegiumba indultak, Nagy Ajtán vittek 
magukkal. Nagy Ajtán mulattak énekeltek; az árva fiu az ablak 
alatt hallgatta őket, majd ő is lelkesen szép hangon beleénekelt. 
A diákoknak megtetszett az árva fiu, kit midőn megtudták, hogy 
tanulni szeretne — felvittek Kolozsvárra1. Impetus, impetus mihi 
piacet cum in rebus omnibus, tum in docendo"2. elképzelhetjük, 
hogy ily tempramentumu fiu, ki nélkülözte a szülői szeretete 
melegét, — most mily heves, szeretettel simult alma matere Keb-
lére! Itt pedig az épület minden köve, a tanárok minden szava 
hirdeti, hogy az otthont a nemzeti fejedelmeknek a nagy Beth-
leninek, a Rákóczyaknak köszönjük. A nemzeti fejedelmek véd-
nöksége alatt mondták ki Tordán a vallás és lelkiismeret teljes 
szabadságának az elvét; a nemzeti fejedelmek emelték a gyula-
fehérvári illustris scholat oly magas polcra, hogy németországi 
egyetemi tanárok .jöttek el professorokul. Magyarország Erdélyre 
tekint, mint vallási és politikai szabadságának fellegvárára. 

Ε földnek izzó szeretete tölté el mind inkább Apáczai lelkét. 
Ε földért, e hazáért kell néki élnie, halnia! Évekig járta a 
hollandi egyetemeket. Ott találjuk őt a franekerai, a leydeni, az 
utrechti, a harderwijki egyetem anyakönyveiben; már az utrechti 
egyetemen Disputatiojával (de introductione ad philologiam sacram) 
1650-ki márc. 23-án és 27-én tünteti ki magát; a harderwijki 
egyetemnek pedig ő lesz 1651. április hó 26-án első theologiai 
doctora3. Ugyan ezen év szeptember 30-án veszi nőül az utrechti 

1 L. Gyalui Farkas: Apáczai Cseri János tanulmány 1892 az 51. 
2 Encyel 32. 
3 A disputatio április hó 22-én: De primi Hominis apostasia" folyt le, a 

felavatás pedig 26-án volt, amely utóbbira, mint az egyetemen első theol. 
doctori felavatásra a rector az akad. ifjúságot és a tudomány barátait meg-
hívja. L. a disputatiót bejelentő lapnek facimileget Gyalui tanulmánya 33 1. 
A belső címlap alján Apáczai következő distichonja van: Musarum Patres, 
nova suscipe tu quoque Mater Filia prima parit πρωτοτοκον tica quem. L. Gyaiui 
i. m. 34. 1. 
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van der Maet család Aletta leányát1. Az utrechti egyetem pedig 
egyik tanári kathedrájával kinálja meg2 s Apáczai e Hollandiában 
ünnepelt, itt nősült férfiú e kitüntető meghívásnak nem enged. 
Haza vágyik. Szive és kötelesség érzete a sokkal szerényebb 
hazai viszonyok közé szólítja. 1653. augusztus 29-én Gyulafehér-
várfa érkezik, hogy itt, ahol Bisterfeldnek volt hálás hallgatója 
hirdesse életeszményét. 

Hazájáért, a magyar nemzetért akar élni. Tudja, hogy rövid 
életű leszen; hordja már magában a halálnak csiráját. Annál is 
inkább fel kell használnia az Isten által néki adott kegyelmi időt 
hazát szolgáló munkára. De érdemes-e ezért a hazáért élni?! 
Hisz a külföld ezt a magyar nemzetet lenézi, lekicsinyli, gyalázza! 
S ő ezért a népért akar élni?! Igenis, minél tisztábban látja, hogy 
ez édes anyja beteg: annál szentebb kötelessége fiának őt ápolni, 
őt gyógyítani. 

A gyógyítás sikere feltételezi a helyes, a lehető lelkiismeretes, 
mitsem leplező diagnosist! 

Tudja azt Apáczai, hogy a beteg és pedig minél betegebb, 
annál inkább irtózik a nyugalomtól és az orvostól, s hogy így 
akarata ellenére kell őt gyógyítani3; tudja azt, hogy a collegákat, 
a vezető köröket szókimondásával megfogja bántani; de nem 
hízelegni, hanem gyógyítani, kíméletlenül orvosolni akar, a végett 
hogy hazáját felemelje a nyugateurópai államok sorába! 

A nép érzéki életet él, önmagát kábítja a mult dicsőségével 
s baját, buját a borba fojtja, úgy hogy most már még legkevésbé 
sem látja baját. „Ideje felébredned, Te álmos, Te mámoros, Te 
hályogos szemű magyar nép! Végre végre ősálmodböl ébredj fel, 
leheld ki magadból Bacchust, kinek mindig áldozol, szemeid 
homályát irral oszlasd el"4 . . . „Zálogaid a haza reményei a 
bölcsőtől fogva a tudatlanság feneketlen mélységében vannak el-
merülve és felnőve és soha a világosságot, a maguk és a haza 
hasznát nem látják", (u. o.) 

Az érzékiség ez irányzata, a nemzeti dicsőségről való ábrán-
dozás és a jelennel szemben a nem bánomságnak ez a szelleme 
érteti meg velünk, hogy a vezetők botor módon éppen azok ellen 
fordulnak, kik szellemi értékeket kívánnak adni a népnek, s ezek 
iránt érdeklődést, szeretetet kelteni. Ez őrületes irányzat mint a 
hagymáz egyelőre az agyat az elméket bolondítja, de félős, hogy 
ez irányzat nálunk nem csak ragadós jellegű marad, hanem 
nemzeti bajjá válik s így megmételyezi a nemzetnek egész lelkét isr'. 

1 Ez Gyalui utánjárásának érdeme 1. 7—9 1. 
2 U . O . 
3 Oratio de summa scholarum necessitate ed. Felméri 23. 1. 
4 O. n. Hegedűs ford. 119 1. 
5 A fordítás az „epidemicus" és endemicusnál a „θ-εμος''-t akarta kifejezni 

az „országos" és „nemzeti"-vel: holott nem a „szójátékon" az egyesen fek-
szik a suly, hanem a külömbözön, az „εν" és az ,,επι" ti. Az utóbbi a hozzá 
járulót, az accidentalist, a hozzá ragadót : az „sv" a benne levőt, a substan-
tialist fejezi ki: a betegséget tehát mint „ragályost" és mint nemzetit s zem-
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Ily nemzeti milieu mellett érthető, hogy az iskolára nem a 
tudomány szomj vezeti a tanulókat, hanem többnyire egészen 
idegenszerű érdek. A jobbágy fiuk tolonganak az iskolába, mert 
az iskola utján emelkedhetnek ki a jobbágyi nyomott társadalmi 
helyzetükből s tehetik ezt olcsó áron az iskolákon szervezett 
ingyenes és engedményes internátusok utján, a honnan éppen a 
jobbágy fiuk kiszorítják így a nemeseket1. 

A tanítókat ;s legnagyobb részt nem a hivatás érzet vezeti 
pályajukra, hanem a véletlen. Ezért is csak addig maradnak ott, 
mig anyagilag jövedelmezőbb papi állásra nem juthatnak; s míg 
a tanítók alkalmazkodnak a nép kedvéhez, mert csak így becsül-
tetnek s ezzel elhanyagolják teendőiket, elnémítják tanitói, nevelői 
lelkiismeretüket2. 

A papok is — tisztelet a kivételnek -— a theologiának philo-
sophiai és philologiai alapjáról, tehát arról, a mi a theologiának 
tudományos jelleget kölcsönöz megfeledkeznek s így állásukat a 
kenyérszerzés, a chleba (tantam barbariem tarn barbara voce 
exprimere volentes) szempontja alá helyezik, önmagukat pedig mint 
felszentelteket a fel nem szentelt tanítóik, még a theologiai pro-
feszoraik fölé is. Ők mint ily felszenteltek tökélyetesek s ezért 
is minden fejlődésnek, minden haladásnak, minden reformnak 
ellenségei3. 

A nép vezetői, nevezetesen a világi vezetők is „műveletlen és 
minden dologban lehetőleg járatlan emberek. Nálunk a vezetők 
helyeit a békében és háborúban inkább csak az emberek báb-
alakjai, mint ésszel felruházott férfiak foglalják eK Nem csuda, hogy 
még a tanügy világi vezetői, az egyházak és iskolák curatorai is 
a legnagyobb részt csak a grammatikai osztályokat végezve 
tudatlan egyének, akik éppen ezért az iskolák magasabb kö-
vetelményei iránt, a matheinatikai, physikai, astronomiai, philologiai, 
ethikai és politikai tudományok irányában való kiépítése, a tanerők 
számának szaporítása iránt érzékük nincs; kik azt vélik, hogy 
kötelességüket teljesítették, — ha 3—4 papi állást szerveztek, 
kik megfeledkeznek arról, hogy éppen az egyházi, de a világi, 
politikai élet felvirágzásának alapjai a collegiumokban, a ma-
gasabb iskolákban vannak lerakva5. Éppen ezekkel a collegiumokkal, 
a felsőbb iskolákkal való nemtörődömség oka annak, hogy még 

besíti egymással. Apáczai attól tart, hogy ez a botor irányzat, mely egyelőre 
ragályos — befészkelje magát a nemzetbe úgy, hogy e betegség a nemzetre 
nézve immár nem ragályos tünet, hanem nemzeti jelleg. A „Phraenesis" az 
agyat támadja meg. Apáczai attól tart, hogy nem csak az agy, hanem a 
nemzet lelke is inficiálódik, hogy a baj az agyból lehat a nemzet szivébe, 
lényegébe, egész lelki valójába. így találóan egészíti ki az £πι és sv ellentétét 
az „agy" és a „lélek" ellentéte. — L. Felméri Kiad. 23 1. Hegedűs: 138. 

1 De summa scholarum necessitate Felméri 20. (Hg. 134 ff.). 
2 U. o. 21. 22. 
3 U. o. 23. 24. 1. 
4 L. De summa necessitate Hegedűsnél 128.129 1. 
5 Felmérinél 24.25. 

7* 
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a fejedelemnek ily célú alapitványai sem gyümölcsöznek. „Canales 
quippe per quos haec Princípium bene fica munificentia deriven-
tur in scholas corruptissimini et foedissimi facti sunt1. 

De még a fejedelmekben is van baj. Ök ugyan belátják azt, 
hogy a nemzeti felvirágzás érdekében kell a tudományok főiskolai 
müveléséről is gondoskodni : de a helyett, hogy a bőviben levő és 
megfelelő magyarokat alkalmaznának profeszorokul: idegenből, 
drága pénzért hívnak be profeszorokat, akik a néppel soha sem 
forranak össze s kik nem gondoskodnak magyar succrescentiáról. 
Már Voetius, a hires utrechtí tanár figyelmeztette gyakrabban 
Apáczait, „hogy a scholák a magyar nemzetben soha jók nem 
lehetnek, valamíg csak idegen profeszorok lesznek közöttünk : 
csak is átmenetként — a versengés és a beigazolás céljából 
indokolt ily idegenek alkalmazása". 

Ha az itt kimutatott bajt egyszóval kivánnók jelezni: azt mond-
hatjuk ninc1", hazánkban tudomány, nincs a tudománynak és azok 
képviselőinek megbecsülése. „Oly időben születtünk, mikor a 
legnagyobb tudatlansággal a bőlcseség és ennek profeszorai egy 
batkára sem becsültetnek3." 

Pedig a történet bizonysága szerint a tudomány az állam és 
az egyház felvirágoztatásának alapja. Plató a bölcsek uralkodását 
kívánta, Chinában a tudományos qualificatio minden vezető 
munkásságnak az alapja; Cicero szerint keveset ér az országon 
kívül a fegyver, ha odahaza nincsen bölcsesség. Nagy Károly, a 
reformatio a tudomány szolgálatában álló iskolák utján küzdötték 
le sikerrel a nép természetes vadságát. Belgiumban éppen a 
spanyol háború közben állították fel az akadémiakat; „mert be-
látták, hogy nem más erővel verhetik vissza az ellenség sértő 
bántalmait, törhetik meg a kegyetlenségben hajthatatlan szivét, 
állíthatják vissza a békét", mint ha akadémiát végzett egyének, a 
jogi és egyéb facultásokon crealt doctorok alkotják a tanácsot*. 

Csak mi Magyarok nem látjuk be a tudománynak, az ennek 
szolgálatában álló főiskoláknak az alapvető jelentőségét. Nálunk a 
mesteremberek céhei előbbre valók, mint a scholastica societas! 
Óh pudorü a kik címet, mesterséget adhatnak, míg ellenben mi 

ha azt még külföldön nagy üggyel és bajjal megszereznők 
mégis csak az egyházi rend mögött a legutolsó helyeket foglaljuk el5. 

Pedig „valóban előbb érhetné el valaki kezével a csillagokat, 
előbb vonhatná le az égről varázsló költeménnyel (carmen) a 
holdat, előbb szoríthatná az óceán hullámait egy kis gödörbe0, 

1 U. o. Felmérinél 26 1. 
2 Barcsay fejedelemhez írt emlékirat egy akadémia felállításának módja é s 

formája. L. Hegedűs i. m. 152 1. 
3 De summa sehol nec. Felm. 23. Hegedűs 137 1. 
4 L. Kül. de summa sehol, necess. Hegedűs ford. kül. 126 ff. lapokon, 

nev. 28 1. 
5 U. o. 130. Felm. 17. 
β A magyar fordítás a „scrobis"-t árokkal fordítja. Ez nem jelenti azt s 

maga a kép sem találó, mivel az árok elvezetheti a vizet. 
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előbb mozgatná ki helyéből Archiinedessel a földet, mint a mű-
vészetek és tudományok lankadatlan és buzgó művelése nélkül 
a nemzetet pallérozottá tehetné. Mert mi a testben a szem: az a 
tartományban az akadémia és a főiskola, (illustre collegium), és 
a mi az emberben az ész (ratio), az bármely országban a tudós 
férfiú. Szemek nélkül a test sötétség, az ember ész nélkül barom 
(brutum). Ezért valóban nem igazságtalanul hirdetnek minket 
szomszéd népek a halandók közt a legtudatlanabb és legműve-
letlenebb, buta és tunya, a gyermek kortól fogva állati tudatlan-

s á g r a termett népnek"1 . 
Nincs ezért is más érték, mint a tudomány nevezetesen mint 

a philosophia, scientiarum artium omnium radix2. Ez az igazi érték, 
mely egyedül ád birtokosának igaz nemességet8, nem pedig a 
származás. „Ne tartsd azt sajátodnak, hogy régi, nemes, érdemes 
és dicsérettel magasztaltatott nemzetségből eredtél. Jól nem lakik 
az, ki másnak szájával eszik1. Azért is a tudománynak igaz szol-
gálatában álló akadémiának jogában álljon „a közöttünk szokás-
ban levő nemességnek" adására r\ 

Mivel ez a tudomány, és ennek gyökere a philosophia az 
egyedüli, a feltétlen igaz érték: ezért is helyesen mondják a 
philosophiát az Istennek adományának és találmányának0". Ha 
pedig ez áll: érthető a mi szerencsétlen állapotunk, épp úgy a 
háztartásban, az egyházban, az iskolában a politikában, a nép 
egész életében; érthető, hogy mi magyarok vagyunk a halandók 
közt a legszerencsétlenebbek! 

„Ha a philosophia7 az Istenek adománya és találmánya: az 
Isteneknek irántunk semmi barátsága, hozzánk semmi köze nincs, 
mert hiszen innét majdnem teljesen kiűzve van a philosophia. 
Ha a philosophia a tudományok anyja, nálunk nincsenek tudo-
mányok; ha a philosophia végre az, mely Istentiszteletre, az 
emberek közt pedig igazságosságra, önmérsékletre, és bátorságra 
nevel: nincs ok a fölött csodálkozni, hogy Hungária és Dacia 
vallástalansággal (prophanitate), igazságtalansággal, mértékletlen-
séggel, és jellemtelenséggel (inconstantia) van tele". Még azon 
sem lehet csodálkozni, hogy még oly vétkek is, a melyeket még 
a Garamantusok, a Scythák, az Indiánusok még nevük szerint 
sem ismerik — nálunk közönségesek"8 . Csak így magyarázhatja 

1 De summa sehol, necess. Felméri 19. Hegedűs 132. 133. 
2 U. o. 
3 Stromp. i. m. idézi 56 1. 
4 Az encycl. elöbeszéde Győr kiad. XXVIII. 
5 Akadémia felállításáról — Hegedűs 155. 
0 De summa sehol. Felméri 18. 
; Hegedűs ezt bölcsességgel fordítja. Bölcsesség — sapientia, abban az 

időben szemben az eruditioval concret értelmű, a philosophiával egybe nem 
eső szó. Jobb ezért a philosophia szavát megtartani. 

* A fordítás itt sem adja hűen vissza a latin eredetit, a mennyiben azt 
mondja, hogy „még csak a Garamantok stb. között ismeretesek. Ezzel el-
tompítja a fordító a mondottnak az élét: még hallásból sem ismerik: holott 
nálunk nap napután hallják". 
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meg magának, hogy a háztartók közt annyi a gonosz cseléd, oly 
sok a rossz család atya és anya, a rakoncátlen fiu az álnok, 
ütlegelő, kegyetlen úr, a csalárd és hűtlen szolga; hogy az egy-
házban annyi a keresztyénség alapelveit nem ismerő papoknak 
bábalakja, rossz májú, simoniacus, farkas, bérenc; hogy az 
iskolában annyi a kobor sötét alak (vagantes umbrae nem = kobor 
árnyék), a tanulmányozó férfiaknak csak is álcája, mitsem mondó 
arca (κιοφά πρόσωπα), kitanult róka és hogy a politikai társada-
lomban annyi a megvásárolható bíró, a biloami ügyvéd, az igaz-
ságtalan per, a behajtás, a zaklatás, és igazságtalan zsarolás; ' 
hogy a nép közt annyi a panasz, a jajgatás, a sóhaj és nyögés; 
hogy mindenfelé annyi a feldúlt ház, birtok és község; hogy a 
városok összeomlók, a piacok piszkosak, a keresztutak rondák, 
szemérmet sértők (impius) egy szóval, hogy oly lehetőleg rossz 
az állam közigazgatása. Nem maradt reánk egyetlenegy akadé-
miánk, a melyben gyakorlati célzattal tanítsák az ethikdt mint a 
vétkek fékezőjét, a háztartástant mint a családok kormányzóját, 
az orvos tudományt mint az egészség fenntartóját, a methematikdt 
mint a városok, a piacok, a templomok, a paloták és tornyok 
építőjét, a philosophidt mint az összes tudományok és művészetek 
tápláló gyökerét'. 

Mind ezek alapján „szerencsétlen elmaradásunk oka nem a 
nemzet barbár szelleme, hanem a szerencsét len közoktatás2 . 

Ha ez a létező bajnak egyetlen forrása: úgy a bajnak gyógyí-
tása is csak is a közoktatás reformálása, kiépítése utján eszkö-
zölhető. Nincs ezért is Apáczai működésének más themája, más 
programmja, mint az iskola1'. Csak az egyetlen egy szóval, az 
iskola szavával szeretné ünneplő hallgatói szivét betölteni. Nincs 
más, mit mondjon. Nemzetünket radikalis bajától gyökereseiül csak 
az iskola váltja meg. 

Csak hogy természetesen nem a létező iskola, hanem az is-
kola, mely Apáczai lelki szemei előtt lebeg; az Apáczai szellemé-
ben teljesen átalakult iskola. Ezért is még fejedelmek kegyelt 
iskolájának — még a gyulafehérvári iskolájának is szól riadó 
szózata: „teljes átalakulásodtól vissza ne riadj, zűrzavaros állapotod 
mély álmából ébredezz4. 

A létező iskola múlt eszményeinek szolgálatában áll és kegye-
letlenséggel vádolják azt, ki azon változtatni akar. Minden téren, 
a politika, a nemzetgazdaság sőt a vallás terén is természetesnek 
tartjuk a változást: csak az iskola terén volna a reformálás bűn ! ? 
Apáczai nem fél a vádtól. Hisz az iskolareform terére léptek, 
nálunk is Keresztúri, Comenius, Tolnai, Szőllősi, Barczoni, Veres-
egyházi, Tárpai, Enyedi, az ő régi örökké áldott tanítója Porcsalmi, 

1 De summa sehol. nec. Felméri 18. 19. 1. Hegedűs 131. 132. 
2 De studio sapientiae — Hegedűs ford. 102 1. 
3 De summa sehol. nec. — Kolozsvári székfoglalója Felméri kiad. 8. 1. 
* De studio sapientiae — Hegedűs 107. 
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Kálmán és Sikó I1 s csak ő nein léphetne a reform terére. Nem-
akar ő egyebet, mint azt, a mi természetes, azt, hogy az iskola 
az életet szolgálja s ezzel magában az iskolában is legyen igaz 
élet. Az iskola nem a tanulók és tanítók véletlen találkozása, 
hanem azoknak ordoja és societása: belső szervezett szövetkezete, 
melynek célja előadni, közölni mindazt, a mi az emberi élet külön-
böző állapotaira, társadalmi rétegeire nézve hasznos és szükséges. 
(Schola est ordo et societas ea docentium et discentium, quae 
in vitae humanae statibus sunt utilia et necessaria- Legyen tehát 
élénk, közvetlen kölcsönhatás tanuló és tanító között s e belső 
szövetkezés álljon az élet szolgálatában és pedig számolva az 
életnek különböző társadalmi igényeivel ez igényeknek feleljen meg, 
legyen az életnek hasznára, adja azt, mi az élet szempontjából 
szükséges!! így azután eléri az iskola azt, a mi annak végső 
célja: „a házi, az egyházi és polgári társaságbeli rendnek jobban 
épülése," azt hogy a tanulók annak idejében mind szülejüknek, 
mind Istenüknek, mind pedig hazájuknak jobban szolgálhassanak3." 

Ha már most az iskola a tanulók és tanítók ily benső, egy-
mással kölcsönható szövetkezete, a mely az életnek, a társada-
lomnak, Istennek szolgálatában áll: ugy a) a tanulók és tanítókra 
nézve szükségszerűen következik, hogy e szövetkezésre, az isko-
lába, az iskolában nem vezetheti egyiket sem az önzés szelleme. 
Nem a kenyér, nem az ajándékokon kapdosás* de nem is az 
önző számítás, mely az iskola utján a jobbágyságból, kiván kiemel-
kedni·"' vagy ugyancsak az iskola utján a zsiros parochiába fel-
emelkedni6 vezesse az egyest az iskolába. De nem is az egyénen 
kivül eső körülmények, szülők kívánsága, elöljárók akarata, tehát 
az egyénre nézve véletlen jellegű tényezők vezessék az egyest az 
az iskolába7. Csak is az, „a ki szereti a tudományt, ki csodálja 
a tudománynak szép voltát, a ki elég erős a tanulás alatt fekvő 
nehézségeknek jól elviselésére: csak is az tanuljon "8. A cél pedig 
a melyre törekszik — kell, hogy nagy legyen, „mivel a ki csak 
kevésre igyekszik, soha abból tudós ember nem lehet0". Az igazán 
tudományos pályára lépő ezért is távol áll attól, hogy csak má-
sokat utánozzon. Ne gondolj azoknak alávaló kívánságokkal, a 
kik azt óhajtották, hogy Cicerónak bárcsak árnyékai lehessenek." 
Vedd észre, hogy semmi különbség nincs azok között, a kik 
soha sem születtek, s a kik semmi emlékezetre méltó dolgot nem 
művelvén ez életből kimúltak10". De távol áll attól is, hogy a 

1 U. o. 106 l. 
- De summa sehol Felméri 8 1. 
3 EncycI. győri kiad. 454 1. 
4 Encycl 455 1. 7 p. De summa Felm. 23. 
5 De summa Felméri 21 1. 

U. o. 
7 De summa Felni. 21 1. 
8 Encycl. 456 1. 2. 
9 U. o. 4. u. ο. XXIII 1 

10 U. o. XXVIII. I. 
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tudomány nagy körének csak egy kis szeletébe elmerüljön, „egy 
bizonyos tudománnyal mindeneket felül múljon'". „Egy könnyű 
tudományt akármi tudatlan kofa is megtanulhat2". Ha Katus ember 
nem vagy, a legmagasabb polcra erőlködjél3". Ily nagyra való 
törekvéssel jár a tiszta erkölcsi élet s nevezetesen a szerénység, 
mellyel ellenkezik a maga hittség, a tudománnyal való megelégedés4". 

A tudományos pályára lépő azonban nem csak tudományát szereti 
és bámulja, hanem szereti azokat is, a kik a tudományokkal kívánnak 
foglalkozni, szereti mint atyjuk tanítványait", s ezért is „arraigyekezik 
minden dolgában, hogy tanítványaival ő magát megszerettesse1·'". 

Ha pedig e törekvés, e szeretet igaz: úgy igen természetesen 
jól alkalmazkodik tanítványaihoz, azoknak különb-különféle el-
méjéhez" (11. o. 455.), az egyes tanuló elé gördülő „akadályokat 
elhárítsa, illendő eszközökkel éljen" a „tanuló állapotjához áll-
hatatosan illeszkedjék" (u. o. 456.) 

Ha megvan ez a szeretetteljes alkalmazkodás: úgy meg lesz 
tanítói munkásságának suggeralö ereje. Nem lesz előadása 
fontoskodóan vontatott, mint azoké, akik „egy óra alatt csak tiz 
szót is alig mondanak s kiknek céljok nem egyéb, hanem hogy 
a tudatlanoktól tudósoknak tartassanak" (u. ο. XXVIII. 1.). „Nem 
álmos szemmel, hanem buzgóságosan kell látni akármi dologhoz 
is, kiváltképpen pedig a tanításhoz" (u. ο. XXIX.). Csak az élet 
közvetlen megnyilvánulása nyitja meg életre az elméket. - Impe-
tus, impetus mihi piacet cum in omnibus rebus, tum in docendo". 
Nevét cáfolja az a studiosus, ki teljes odaadással buzgalommal 
nem törekszik". Ezt a buzgó, impetuosus a nevelő oktatás nagy 
céljára irányult életet élte Apáczai tanítványai épülésére. Méltán 
mondható magáról; „ha én azok közül, akik a magyar ifjúságnak 
a dolgát a tanulásban elémozdíthatják - a legkisebb is vagyok; 
de a szándékomra nézve, mellyel ugyan e célnak elérésére ará-
nyozok, nincs a ki rajtam kifogjon7". 

Ezt az ő szándékát, szive szeretetének e lüktetését a magyar 
ifjúság kiérezte s természetesen viszonozta. Az ő óráira, melyeket 
a latin iskolán tartott még a philosophusok és a theologusok is 
eljártak s akkor, a midőn a félrevezetett fejedelem őt gyulafehér-
vári állásától megfosztotta s Apáczai a Kolozsvári collegiumra 
került: „az ifjúság, mely nem a szolgaságtól félve, hanem meg-
gondolt szabad választásból és a tudomány iránti szeretetből, 
nem kényszerítve; de szabad akaratból" — nem törődve az anyagi 
bajokkal őt ide követte8. 

1 U. o. XXIX. 
5 U. ο. XXX. 
:< U. o. XXV111. 
4 U. o. 456. 
5 U. o. 455. 
u De summa stud. nec. Felméri kiadás 20. 21. és Encycl. Stromp után 

idézve latinul. 
• Encycl. XXXII. 1. 
8 De summa sehol. 26. I. 
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S Apáczai szava és példája a tanítókkal szemben sem volt 
hatástalan. Tanítói állására hivatásérzete vitte. Hű maradt ehez 
akkor is, midőn gyulafehérvári állásától meg fosztva megkínálták 
kézdivásárhelyi papsággal, majd azután az enyedi papsággal: ő 
a családjával egyedül álló férfiú ez állások egyikét sem fogadta 
el1. Tanító kívánt lenni és semmi más semmiért. S ime nagy 
elégtétellel s a jobb jövő biztatásaként mondható életének 
catastrophája után közvetlenül, hogy „a tanítók rite Istentől és az 
az akadémiáktól ünnepélyesen kibocsátva léptek tanítói pályára 
és a felajánlott fényes papi állást nem fogadták el2". A tudomány 
szeretete, a tanítványok szeretete oly kapocs, a melyet a mostoha 
viszonyok, a köztudatnak a tanárokat lekicsinylő megnyilatkozása 
meg nem lazíthat: enitendum per dedecus et infamiam ad vir-
tutem3. Kikeli állhatatosan a biztos győzelemig tartani. Úgy mint 
a céloknak a hivatás és az egy pályán lévők szeretete alapján 
szövetkezni kell. Legyen így a „schola ordo et societas docentium 
et discentium4". 

A tudománynak és másrészt a tanítványok és tanítóknak 
kölcsönös szeretete alapján egységesen szervezett iskolának és 
ezzel a tanítóknak is meg lesz az eddig hiányzó megbecsültetése 
a köztudatban. 

Apáczai azonban e természetes és belső okot elégségesnek 
nem tartja. Számol nagyon realistikusan az emberi gyengeséggel. 
Cicero és Ovidius okoskodását magáévá teszi s így állítja, hogy 
még a buzgó törekvés is ellankad és elalszik, ha azt kitüntetés, 
honos nem táplálja. „Honos alit artes, omnesque incenduntur ad 
studia glória; jacentque sa semper, quae apud quosque impro-
bantur". . . . non parvas animo dat glória vires, . . . foecunda facit 
pectora laudis amor. Nihil enim erud tio sine laudum cupiditate, 
nec laudum cupiditas sine eruditione potest5. így jut a hiúság, 
az ambitio a tanulmányozásnak az iskolának megbecsültetése 
szolgálatába. 

De az állami érdekét is, amely szerint annak felvirágozása a 
történet bizonysága szerint a tudományok megbecsülésétől függ 

az iskola és tanítók megbecsültetése szempontja alá helyezi. 
Ha ugyanis ez áll: úgy az állam érdeke megköveteli, hogy csak 
is oly egyéneket alkalmazzon vezető állásra, a kik akadémiai 
gradussal bírnak. Ez teszi szükségessé nálunk is az akadémia 
felállítását s természetessé azt, hogy az az intézmény, amely az 
állami vezető állásokra minősít, a minősítettek s így a köztudat 
részéről is a megbecsülés tárgyaivá válnak5. Még inkább emelné 
az iskola és tanárai megböcsülését, ha az, amit Apáczai szintén 

1 Gyalui: Apáczai Cseri 15. 1. 
2 De summa sehol. 27. 1. 
3 U. o. 23. 1. 
4 U. o. 8. 1. 
5 De summa sehol. 17. 1. 
11 De summa sehol. 17. 1. 
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követel életbe lép, ha az akadémia vagy maga, vagy az aka-
démia ajánlatára a fejedelme egyeseket a jobbágyok sorából 
kiemelhetne s az illetőknek a nemességet magadhatná1. 

Az ordo et societas docentium et discentium a tudomány is 
a kölcsönös szeretetnek elve alapján szervezve, az ambitio és az 
állam intézkedése által is élet munkásságában fokozva - a köz-
megbecsülés tárgyaként áll Apáczai lelki szeme előtt, de végre 
is csak mint hazája felvirágoztatásának eszköze. A léha, a mult 
dicsőségén élősdi, üres szavakban ékeskedő gentry letűnik s 
helyébe lép egy új nemesség, a tudomány emlőjén táplált, egyéni 
szellemi fölényén emelkedő s a hazát hatalmában és fényében 
emelő új nemesség. Egy teljesen új Magyarország, amely az 
akkorinak socialis szempontból teljes ellentéte - lép Apáczai pró-
fétai lelke elé. Megérezték ezt a fejedelmi udvarnak emberei s 
nem oknélkiil használták Apáczai ellen éppen azt a vádat, hogy 
ő presbyterianus. A presbyterianismus ugyanis tényleg az egyházi 
téren elismert demokratia elvén alapul, a protestantismus által 
érvényre emelt egyetemes papságnak az elvén és ezen belül az 
egyén szellemi fölényének elismerésére. Nem ismeri a presby-
terianismus sem az episcopalismus és consistorialismusban ér-
vényesülő történeti és absolutisticus jogokat. Mindanyian egyenlők 
vagyunk: ezen egyenlőségen belül csak is a szellemi és erkölcsi 
a közösség által elismert fölény biztosít a vezetésre nézve 
jogokat. — Apáczai ez eszménye ellentétben állott a református 
egyház szellemével, s még inkább a fejedelmeség rendi alapjával; 
Bazire szemei előtt pedig állott az independensek okozta király 
gyilkosság és ennek nyomában keletkezett azon lázadás, a mely 
miatt ő is földön futóvá vált. Ε rémeket látó Bazire a presby-
terianusokban az independensek testvéreit ismerte fel s így ter-
mészetes volt Apáczai elleni küzdelme és a fejedelemnek Apáczai 
ellen való hangolása. — Apáczai e körből kinőtt; azért kellett 
Gyulafehérvárt elbuknia. - De hiába való volt a fejedelem haragja 
s azzal való fenyegetödzése, hogy Apáczait a Marosba vetteti vagy 
a toronyból hányatja le2; nem volt abban sem köszönet, hogy 
Apáczai ellen még Keresztúri jóakarója is keményen fordult. „Az 
én első magam mentésében — így panaszkodik Apáczai — senki-
sem volt mellettem, hanem mindnyájan engemet elhagytanak, 
ne tulajdoníttassák ez bűnniil ő nékik. De az úr én mellettem 
állott és engemet megerősített3". Apáczai hű diákseregével Kolozs-
várra jő rectornak s nem megtörve, hanem tényleg megerősödve 
bámulatos közvetlenséggel és őszinteséggel hirdeti székfoglaló-
jában új életménye alapján iskola eszményét az eddigieknél is 
élénkebb színekkel. 

Milyen legyen ez új élet eszménye alapján az iskola?! 

1 Akadémia felállítása. Hegedűsnél 155. 1. 
- L. Gyalui i. m. 15. 1. 
3 U. o. 12. I. 
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Mit — miképpen tanítson ez ordo et societas docentium et 
discentium ?! 

Az iskola nem lehet „uniformis", minthogy a docentium et 
discentium societasa nagyon is különböző. Az emberek s tehet-
ségeik külömbözősége sziikségszerűleg differentialják az iskolákat 
is. - Apáczai az iskolák hármas fokozatát teljesen indokoltnak 
(non sine summa ratione) tartja1. 

A legalsóbb fokozaton, a schola vernaculaban a növendék 
kiemelkedik a barbaries, mondhatnók az állatiság állapotjából. 
A ratio és oratio külömbözteti meg az embert az állattól. A nyelvben, 
közvetlenül az anyanyelvben (lingua vernacula) nyilatkozik meg 
az emberi jelleg. Ez teszi az embert társas lénnyé. Ε nyelvnek 
irásba foglalása terjeszti ki a legnagyobb távolba is ez emberi 
társas életet. Társas élet nincs rend (ordo et societas) nélkül, 
melyet a jogrend is biztosít. Ebbe a társas életbe helyezi be az 
iskola az embert. Mindenki, a ki az iskolába lép hatóság alá, a 
ραβδόυχου βασιληος, a tanítóknak hatósága alá kerül; itt tanulja 
meg a törvényszerű (sub legibus)5 engedelmességet, itt a beszél-
getést, a helyes kiejtést, itt az olvasást és írást, mint távol 
levőkkel való érintkezés csudálatos eszközét; itt szabadul fel a 
levelek és jogiratok olvasása utján a ludimagister és a pastor 
gyámsága alól, akik e nélkül az egész községnek szeme, füle, 
szája3. Itt veszi a könyvekkel ama biztosítékot kezébe, amely 
megóvja őt a káté és szentírás utján a libertinismus és atheis-
mus, tehát az erkölcsi és vallási züllés veszélyeitől. A „barbaries"-
böl való kiemelkedés, erkölcsi és vallási önállóságra való jutás: 
ez a népiskola feladata. Mindenki járjon mivel ember - e 
népiskolába. 

De hiába való minden kiemelkedés és önállóság a sapientia 
és ennek önmagunkban és másokkal szemben való érvényesülése 

a dignitas nélkül. Ezt a sapientiat, ezt a dignitast nem a nép-
iskola, hanem a középiskola közvetíti. Csak is ezzel nem meddő 
a népiskola csak is a középiskola utján lesz a népiskola egy 
kiválóbb kulturának alapja4. — A magasabb kultura tehát a 
triviales vagyis medias (v. intermedias) Scholas kívánja. 

Nagy, fenséges feladatot tűz ki Apáczai a középiskolának, a 
melyet szegény népünk is oly nagyra becsülve nagy számmal 
állított fel. Helyesen cselekszik; mert itt, e középiskolában készül-
nek amaz eszközök, a melyek segélyével az Adamban elveszett 
adományok e halandó és esélyekkel járó (caducus) életnek mé-
reteihez képest helyre állíttatnak, a bölcsességnek (sapientia — 
Isten minden tudóságának visszképe) eredeti fénye újra visszatér 

1 De summa sehol. nec. 8. 1. 
2 U. o. 
3 U. o. 9. 1. 
1 „Attamen nisi ulterius tendat atque Scholas triviales se exporrigat vix 

ulla prae aliis cultura ad ullam inde gentem ex hiis Schoiis redundare 
sentietur". u. o. 10. 1, 
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és méltóságunkba (dignitas - Isten képűség), a melyből kies-
tünk fokozatosan vissza helyeztetünk1. Ily — mondhatjuk — m e g -
váltó, restitualis jelentőséget tulajdonit Apáczai a középiskolának, 
a mennyiben e folyamatnak feltételeit adja kezünkbe a közép-
iskola. Csak az itt nyert eszközök a nyelvekben és a logikaban 
biztosítják a főiskolai tanulmányozás gyümölcsös voltát2. 

A mint azonban a népiskola a középiskolát: úgy a középiskola 
a főiskolát kiegészítőjeként követeli. A középiskola magában véve 
csak eszközt nyújt, a mely feldolgozandó tárgy nélkül elrozsdá-
sodik, vagy a mint azt Apáczai sokkal szebben, költőileg kifejezi. 
„A középiskolát végzett, ha tanulmányait magasabb fokozaton 
nem folytatja repkényhez hasonló, mely miután annyira mennyire 
felkúszott, — ha a fa, a mely őt tartja — magasabbra nem nyúlik, 
természetesen (sua sponte) a föld pora felé konyul les. A főis-
kolában kapja a középiskolás azt a törzset, a melyhez eszközeivel 
simulhat, a melyet eszközeivel feldolgozhat. Itt a főiskolán ugyanis 
előadják és tanítják az isteni és az emberi dolgokra vonatkozó 
összes tudományokat és pedig mindenki áltat hozzá /érhetően 
— publice, — de magától értetőleg csak a segéd eszközökkel 
rendelkező részére igaz eredménnyel; s a hol a tanulmányait 
végzett prornovealhat. A bajunk az, hogy ily főiskolával alig bírunk 
s így a középiskolának nem vehetjük kellőleg hasznát. Ami van 
főiskolánk, csak is csonka alkotmány4. 

Egységes, egymásba nyúló, egymást kölcsönösen követelő élő 
szervezetet alkotnak e szerint az összes iskolák. 

A kérdés, hogy az uj életeszmény alapján: mi azok t á r g y a ? ! 
Az iskolának definitiója világosan megmondja, hogy mindaz, 

„quae in vitae humanae statibus sunt utilia et necessaria". A 
kérdés ezzel nincs megoldva, mert újra kérdezzük, hogy mi is az, 
a mi az emberi élet külömböző állapotaiban, helyzeteiben, társa-
dalmi állásaiban hasznos és szükséges?! 

Erre a felelet azután már nem oly egyszerű! 
Az egészen világos, hogy a szükséges és hasznos szempontja 

alá nem esik a humanistikus kornak rajongása a klasszikai nyel-
vekért s így a legkiválóbb prózaíró és költő nyelvének az után-
zása. Ez a majmolás nem lehet embernek életeszménye s így 
nem is az iskoláé: „Jól nem lakik az, ki másnak szájával eszik". 
„Ne törődj azzal". „Ne gondolj azoknak alávaló kívánságokkal, 
akik azt óhajtották, hogy Cicerónak bárcsak árnyéki lehessenek0". 
Az imitatió minél tovább — szellemtelen utánzásra s így ver-

1 U. o. 10. 11. 1. 
2 U. o. 11. 1. 
3 Ε szép képet a fordító teljesen elrontja, midőn „hedera" = repkény 

szavát „vadak"-kal fordítja. A fordítást olvasva (1. 121. 1.) az ember önkén-
telenül majmokra gondol, a melyek a fára felkúsznak és leereszkednek. 

4 „in quibus cunctarum divinarum humanarumque rerum scientiae pubüco 
legerentur" et docerentur u. o. 11. I. 

5 Encycl. előbeszéde XXVIII. 1. 
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balismusra vezet. Már pedig fö az, hogy a szónak tartalma is 
legyen. „Homerost, Platót, Demosthenest, Cicerót, Camillust, 
Scipiot, Virgiliust, Ovidust stb. igenis az eloquentia emelte a 
halandók fölé: de mindezeknek bölcs írásuk, ha az megnevezett 
tudományokkal rakva nem volna, mi volna? Zengő cimbalom 
s haszontalan fecsegés1". Cleanthessel Apáczai is megoldja azt 
az ellentét, amely a bölcsészettel nem foglalkozó jelesek és viszont 
a bölcsészettel foglalkozó nem jelesek közt létezik — e szavakkal: 
„mert akkor a tárgyak ismerete volt a fődolog, ma pedig a 
beszéd-". 

Ettől a nyelveskedő beszédtől, mint egészen üres, haszontalan 
virtuozitástól Apáczai elfordul. Megutálhatta ezt nemcsak a korában 
is még dívó ékesszolási versengésekben, hanem azokban a nemes 
emberekben is, akik hirdetik, hogy nemes embernek nincsen 
szüksége realiakra; elég hogy ha ők ügyesen vitatkoznak, ékesen 
beszélnek. Kíméletlenül veti ezek szemébe: „a pusztán logicus 
tisztán szamár3". Fortiust idézve kimutatja, hogy igazán ékes 
szólóvá csak az válik, kinek van mit mondani, ki a tudományok-
ban, nevezetesen a realiakban otthonos. „Sikerrel fogják tanul-
mányaikat végezni azok, kik mindenek előtt az egyes tudományok 
ismeretét sajátítják el a tudós írókból, azaz az íráshoz szükséges 
anyagot vagy eszközöket szerezték be. Külömben a stílusból 
nem fog egyéb kiérezni, mint üres fecsegés. Kitűnő szónok nem 
lesz, ki minden egyes tudományágból annyit nem merít, amennyi 
a maga céljához elég4". 

De elfordul a puszta nyelvészkedéstől, „a puszta grammati-
kával való kinoztatástól, mely minden tárgyi ismeretet nélkülöz. 
Szerinte ez a könnyek forrása; innét támad a nemesek gyűlölete 
tanítóikkal szemben; innét a sok szemrehányás, hogy annyi 
költség, oly sok áldozat árán legdrágább fiaikat középszerű tanul-
sággal sem bírjuk felruházni"". Keserves és meddő tanítás ez. 

Ezzel azonban távolról sem akarja Apáczai azt mondani, 
hogy nyelveket ne tanuljanak: ellenkezőleg szükségesek a nyelvek, 
de nem annyira, mint a tudomány részei, hanem annak segéd-
eszközei". A szó mögé kell hatolni, keresni kell azt, ami e szót 
mint gondolat produkálta. „Már a névadó oly mélyen ismeri 
minden dolognak benső természetét, hogy az arra alkalmazott 
szónak minden hangját és tagját vele természetes összhangzásba 
hozza7". Kora előítéletének hódol, midőn a héber nyelvről, mint 

1 L. Horváth Cyrill által kiadott: „Apáczai Csere János bölcsészeti dol-
gozatai" 63 1. abban a tanácsban, melyet Fortius ad Apáczai János által. 
A megnevezett tudományok — ethikai, társadalmiak és természettudományiak. 

- De studio sapientiae Hegedűs ford. 113 1. 
3 U. o. 109. 1. 
4 U. o. 111. 1. 
5 U. o. 
6 U. o. 75. 112. 
' U. o. 77 1. 

/ 
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a szent nyelvről azt mondja: „minden túlzás nélkül el lehet 
hinni, hogy maga a Szent Lélek nyilatkozott meg benne1". így 
tehát nyelvészeti, ethymologiai szempontból is nem a szó a lényeges, 
hanem annak tartalma, annak lelke. 

A nyelvekkel azonban nemcsak a szavak és azok értelme, 
tehát nyelvészeti szempontból, hanem irodalmi szempontjából is 
kell foglalkozni, ugy hogy ezek segélyével kell behatolni neveze-
tesen a régi görögök, romaiak és persák történetébe2. A nyelv 
utján tehát bele kell menni az irodalom gondolat világába, a 
népeknek bölcseletébe, egész életébe, reális életébe. A nyelv csak 
a dió héja, a melynek utján be kell hatolni az édes, tápláló, 
hasznos magnak mélyébe. Tartalmukért kell a nyelveket tanulni3. 

De nem állhatunk meg a reáliakat nézve a klasszikusok mellett: 
még igen sok hasznos és szükséges tudnivaló van a tudományok 
legkülönbözőbb ágaiban. Ezt mind össze kell gyűjteni. Apáczai 
a reáliakra irányló törekvést Ramussal hozza kapcsolatba, aki a 
formalismusba és scholastikába átment Aristotelismus ellen foglalt 
állást. „Az ő nyomában keletkezik a bölcselők ama sora, kik ily 
vezér alatt úgy a profan, mint a szent írókhoz tudós és hasznos 
magyarázatokat adtak ki, nem kevésbé levén termékenyek új 
gondolatok feltalálásában, mint azoknak közhaszonra való közlé-
sében4". 

így keletkeztek Martinus, Fabritius, Aisted, Keckermann stb. 
encycopaedikus művei; a melyekben (néha akaratjuk ellen is), aki 
nem látja Ramust — vak·"'." Apáczai meg van arról győződve, 
hogy Ramus — ha feltámadna, az ő encyklopediáját magáénak 
vallaná, Apáczainak köszönetet mondana, hogy óhajtása megvalósult", 
így vált Ramus a reális tudományok feltámasztójává; amely reális 
tudományok közül Apáczai különösen nagyra becsüli a mathe-
inatikát és a physikát. Isten maga is geometer. Senki a philoso-
phia körébe be ne lépjen, ki a mértanhoz nem ért7". A tanár 
„igyekezzék hallgatóit a mathematika csudálatosan szép dolgaival 
megéleszteni." A physikában keressen pedig kevés princípiumokat, 
azokból igyekezzék mindent megmagyarázni s mutassa ki hasz-
nukat a világi életre0-' . . . h a a meddig nekik (tanulóknak) 
grammatikát, némelyeknek rhetorikát is, nagyon kevésnek még 
logikát oly szerény mértékben, hogy ne mondjam csömör keltően 
verünk a fejébe, •— amaz érdekes mathematikai és physikai 
ismereteket közölnők, — kimondhatatlan, egész életükre mekkora 
örömmel árasztanék el, mily hasznossá tennők a tanulás fáradalmát 

1 U. o. 78 I. 
2 U. o. 111. 112. 
3 U. o. 75. 76. 112. 
4 U. o. 92. 93. 1. 
5 U. o. 93. 1. 
" U. o. 93. 
' U. o. 72. 1. 
8 Encycl. 457. stb. 1. 
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és verejtékét!1" A physika azonban, valamint a csillagászat is a 
számok és geometriai alakok megjelenítője! „Mi egyéb akár a 
Plató, akár az Aristoteles, sőt akár maga az Isten politikája vagy 
ethikája, mint a jó cselekedetek és intézmények viszonyaival 
arányos beosztása, összhangba hozatala?2" Hatalom, mindenbe, 
az egész universumba, az ember legértékesebb cselekedeteibe 
Isten gondolataiba behatoló hatalom a mathematika. „Innét van 
az, hogy mainapság Franciaország, Anglia, Dánia, Lengyelország, 
Olaszország - Magyar- és Erdélyországban német katona nélkül 
nem viselnek háborút, inert— mondom — mathematikai tanulmá-
nyokban ezek mindnyájokat túlszárnyalják. Innét van az, hogy Német-
ország napról-napra újabb meg újabb fegyvereket talál fel. Ámde in-
kább sírnom kellene, mint beszélnem, ha az egész magyar nemzet örök 
gyalázatára, fájó szívvel szemlélni vagyok kénytelen csapásainknak, 
ínségünknek, szégyenletes tudatlanságunknak és aluszékony tes-
pedésünknek végtelen tengerét és azt a letörölhetetlen szégyen-
foltot, hogy mi már nem is a fegyveres erőszak, nem is a rabság 
miatt, mint egykor a zsidók ekéik vasát és kapáikat a filisteus 
táborba voltak kénytelenek vinni kiélesítés végett, hanem magunk 
szántából, puszta álomkórság —, tiszta meggondolatlanság — 
szamár tunyaságból, egy értelmes emberhez sem, nem hogy ural-
kodó nemzethez illő tudatlanságból, eltompult és elfásult lelki-
ismeretből, mely nem tudja, nem érzi a maga nyomorúságát és 
(hogy kimondjam, amit ki kell mondanom) vakságból, mellyel 
Isten megvert, hogy ügyefogyott, Ínséges, nyomorult mivoltunkat 
ne lássuk: minden műipari dologban az idegen segítségére szorulunk. 
Hazudnék, ha nem idegen építőmesterünk, nem idegen ágyúöntőnk, 
nem idegen tüzérünk, porcellángyárosunk és ékszerészünk, posztó-
gyárosunk, kőmetszőnk, órásunk és a műgépészek egyéb fajai 
annyira idegenek, hogymég a szerszámaikat is majd mind idegen 
szóval jelöljük meg. Óh szégyeljük meg immár ily nagymérvű 
oktalanságunkat, resteljük már egyszer, hogy bennünket barbároknak 
bárgyúknak, tudatlanoknak és faragatlanoknak hívhatnak; mi 
kedvünk telik abban, hogy az idegeneknek örökké csak gúny 
tárgyai legyünk? Kinevetnek bennünket és méltán, hisz én is 
kinevetném őket, hogy a járatlan magyarokra kényük kedvük 
szerint rátukmálhatják portékáikat, hogy ravaszan becsapják őket, 
úgy érzik mint híznak a mások szegénységén? ; ; A mathematikának 
a műiparra és általában az iparágak legtöbbjére kiterjedő nagy 
jelentőségét és így igen nagy hasznát s ezzel szemben hazánk 
mulasztását Apáczai már is teljes nagy jelentőségében és vég-
zetes voltában felismerte. Nem az őstermelés magában véve, 
hanem a természeti termékek ipari, művészi feldolgozása emeli 
fel hazánkat is a tisztelt kulturnemzetek sorába! A szoros 

1 De studio sap. Hegedűs ford. 111. 
» U. o. 73. 1. 
3 U. o. 73., 74. I. 
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értelemben vett reális ismeretek nagy hasznát és szükséges voltát 
Apáczai a legvilágosabban felismerte. - De magasabb értelemben 
is méltatta éppen a mathematikát. Nemcsak a földhöz és annak 
terményeihez rögzíti az embert. A mathematika az universumot 
átható, Istent, embert legfenységesebb alkotásában, teremtésében 
mozgató elv. A csillagos ég bámulatos rendjében, ethikai és társa-
dalmi életünk aranyos'és harmonikus kialakulásában a mathematika 
hatalma dicsőül rnegP 

A mondottakból látjuk, hogy Apáczai reálista és pedig nem 
csak ama kor értelmezése szerint, hanem a legnemesebb értelemben 
is. Ő ugyanis szemben a formalisztikus, verbális artesekkel igenis 
a reális artesekre, a tartalmi tudományokra fektette a fősúlyt, 
arra, amit a sapientia alatt s felületesebben nézve ugyanazt az 
eruditio alatt értettek s amely ismereti anyagot Apáczai Encyclo-
paediájában összefoglalt. De realista volt Apáczai oly magasabb 
értelemben is, hogy ő magát a mindenséget is a szám és a számmal 
adott arányosság és harmónia szempontja alá kívánta helyezni, 
s így a természettudományi vagyis jobban mondva mathematikai 
geometriai gondolkozást a mindenségre, annak értékeire is ki-
terjeszteni. — Ezzel a gondolkozással emelkedik ki ő az inkább 
csak gyűjtő, csoportosító empiristák köréből s helyezkedik be a 
tudósok ama sorába, mely Cartesiusból indul ki. 

Mielőtt az iskola tananyagának feldolgozására, tehát a tanitás 
mikéntjére térnénk csak rövidesen nézzük azt a viszonyt, amely-
ben Apáczai a reális és a formális tudományokat látja. Azt egészen 
világosan látja, hogy elvontan, általában teljesen igaz az, hogy 
az alakításhoz első sorban anyagra van szükség s hogy így 
„rövid idő alatt mily sokra vihetnék, ha előre bocsátva a realia-
kat és mintegy az egész épület anyagát minél teljesebb mérvben 
összehordván, azután a logika segítségével az összeillőbb köve-
ket kiválasztanák és elrendeznék; a grammatikával mint ragasz-
tékkal bevonnák, a rhetorika utján pedig a házat mindenféle 
szinti virágokkal és képekkel díszítenék?2 Az analógia utján is 
ezen oly természetes sorrend értelmében tanította, vagy kívánta 
tanítani Apáczai az Encyclopaediájába belefoglalt realiakat már 
a legalsóbb osztályokban: és pedig az Encyclopaedia élőbeszé-
dében kifejezett optatum szerint közvetlen a bibliai és egyéb az 
életre alkalmazható történetek után az elemi osztályban a magyar 
irt tudománytár könyvét didaktikailag némileg megokolt sorrend-
ben3. Az Encyclopaedia kifejtő részében az encyclopaedia már 
csak az elemi iskola után latin nyelven és pedig a magyart ki-
vonatolva adatik elő;4 s ugyancsak ennek megfelelőleg a gyula-
fehérvári székfoglaló szerint is nem a Collaborator secundus, 

1 L. a 114 1. — Külömben De studio sap. 111 és 73 stb. 
2 U. o. 112. 1. 
3 Encyclop. XXIII., XXIV. 1. 
4 Encycl. 459.1. ahol mint a 6 ars anyaga (hiányzik a musica) fordul elő 

az encyclopaedia. 
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hanem a következő osztályt vezető collaborator primus adja elő az 
encyclopaediát, de itt újra magyar nem latin nyelven1. Köz s e 
tantervekben tehát az, hogy a realismeretek az alapvetők, amelye-
ket követik még csak a formális jellegű Grammatica, Dialectica 
és Rhitorica. 

Apáczai azonban bizonyára maga is meggyőződött arról, hogy 
ez az anyag, amelyet az Encyclopaedia, nevezetesen az előttünk 
fekvő alakban felölel — nem gyermekeknek való. 

Már az Encyclopaedia élőbeszédjében is szükségesnek látja 
kijelenteni, hogy nem rendben, hanem a könnyebbel kezdve s az 
anyagban válogatva kivánna a realismeretekkel foglalkozni; az 
Encyclopaedia kifejtő részében már alkalmazkodva a középkori 
tananyaghoz — a 6 és nem a 7 „ars" (a zene későbbi időre 
esik) cime alatt adja latin nyelven összevontan a realismeretekkel 
és pedig már a latin iskolában és pedig a nyelvek tanításával 
kombináltan2. Már ez is némi ingadozást mutat az encyclopaediai 
ismeretek nyújtásának idejére nézve. Ennek az ingadozásnak elvi 
kifejezést ad már a gyulafehérvári székfoglaló beszédje végén, a 
midőn azt mondja, hogy a formális jellegű tantárgyakat (gram-
matica, dialectica, rhetorica) „vagy a reáliakkal kell egybekötni, 
vagy alájuk kell rendelni és csak azok elsajátítása után kell 
tanulni3". 

Ha ehez még hozzá vesszük azt, hogy az, a mit Apáczai az 
Encyclopaedia élőbeszédjében tüz ki a reális ismeretek tárgyául, 
a későbbi tantervekben bővebb osztálypensumokként a legfelsőbb 
osztályokban szerepel: úgy világossá válik előttünk, hogy az 
encyclopaediának tárgyalását az alsóbb osztályokban ő maga is 
legalább abban az alakban, amint azt az Encyclopaediában bírjuk, 
szükségtelennek, illetőleg lehetetlennek tartotta. Az összes tudo-
má tyok eredményét nem lehet elemi iskolásoknak adni. Comenius 
az alapokat adja már az elemistáknak; az eredményt ellenben 
összefoglaló egészében mint pansophiát a legfelsőbb osztálybeliek-
nek. Az abstract logika analógiáival Apáczait megérti (előbb a res 
b),rh azután a forma; csak hogy az Apáczai-féle res, már formált 
anyag), de a levést néző didactica a magna didactica szerzőjének 
ad igazat. 

Kiilömben egészen téves, hogy a reáliák tanulása követelésé-
nek az elvét Apáczai Encycloyaediája anyagának tanításával 
hozzuk szoros kapcsolatba. Apáczai encyclopaediája nem iskolai 
tankönyv. Ezzel tisztában kell lennünk. Apáczai „Tudománytár" 
könyvével nem iskolai, hanem nemzeti tankönyvet kívánt írni, nem 
első sorban az iskolának, hanem első sorban a magyar nemzet-
nek akart egy nemzeti szempontból feltétlen szükséges művet 
kezébe adni. 

1 De studio sap. Hegedűs ford. 103. 1. 
2 U. o. 
3 U. o. 112. 1. 
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Arról van ugyanis Apáczai meggyőződve, hogy „a tudomány-
ban való elmaradásunk főoka — magyar nyelvű műveknek 
rettenetes szűkvolta]". Már most sokkal könnyebb azoknak tudó-
sokká lenni, akik a tudományok megtanulása végett idegen nyelv-
nek tanulgatására nem szorulnak; 2 „sokkal rövidebb és könnyebb 
utjok vagyon a tudományokra, mivel azokat az anyjok tejével 
szopott nyelven hallják, olvassák, közlik'". „Az a nép mely min-
dent csak idegenből kölcsönöz, kétségkívül a legszerencsétlenebb 
és legszánalomra méltóbb". 

Ezért is „elhatározza, hogy ha Isten öt csak néhány „évig él-
teti — a magyarnak minden tudományt magyarul ad*". Ö a ma-
gyar nyelven írt tudományos könyvek nélkül szűkölködő nemze-
tén kiván tőle kitelhetőleg segíteni s oly könyvet adni a magyar 
ifjúság kezébe, amelyben anyai nyelvén minden szép és hasznos 
tudományokat olvashatna*. Nem a tudós önző ambitiója, hanem 
a magyar nemzete jövőjét, szellemi emelkedését művelő hazafi 
szeretete vezeti tollát: „A hiábavaló vetélkedéseket egyáltalában 
elkerültem. Oly dolgokat, amelyeket tudni szükséges és hasznos 
a legjobb könyvekből kiírtam, illő rendbe szedtem s a szabadság-
nak zászlója alatt közlöttem a Hazáin fiaival"". Ε szerzőket fel-
sorolja az egyes tudományok címe alatt, úgy hogy ő, ki maga 
bevallja, hogy kiket ír ki - - lehet compilator, de e compilator-
sággal nem vádolható. „Pajzsul szolgálnak ők, akiket követ -
néki. Nem könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak vezérlése 
után indul. S amennyiben ő e vezetőinél is itt-ott többet látna 

nagy szerényen és szépen excusalja magát azzal: „az óriás 
vállain ülő gyermek többet lát az óriásnál7". 

Minden mű igazságos megítélésének alapja csak a mű célja 
lehet. Ha ezt tartjuk szemünk előtt: ugy csak is azt mondhatjuk, 
hogy Apáczai az ő Encyclopaediájával magyar nemzetének, de 
a magyar tudománynak is nagy szolgálatot tett. Magyar nyelvű 
munkát adott magyar nemzete kezébe s mivel e munka encyclo-
paedia volt, megalkotta abban a különböző tudományok számára 
ama terminus technikusokat, a melyek nélkül tudományos nem-
zeti irodalom el nem képzelhető. Apáczai Encyclopaediájának ez 
a nagy érdeme! 

A mű keletkezése épp ugy, mint célja természetessé teszi azt, 
hogy e mű valóban eklektikus jellegű s hogy az élőbeszédében 
műve részére igénybe vett „rendbe szedés" művelete nem tart 
igényt a rend, a tudományos rendszeresítésre. Fájlalhatjuk ezt 
annál is inkább, mivel, ha valamely mű: ugy éppen az Encyclo-

1 Magyar logikácska előtti ajánló levél. 
2 Encycl. előbeszéd IX. 1. 
a U. o. VIII 1. 
4 U. o. 
6 U. ο. XV 1. 
6 Encycl. előbeszéd XV. XVI. 1. 
' U. o. XXIII. 1. 
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paedia lehetett volna alkalmas Apáczai rendszeresítő, methodicus 
gondolkozásának bemutatására. Ö ezt nem tette. Müve azért is 
csak is eklektikus jellegű. Ez azonben nem alap arra, hogy őt 
Apáczait magát eklektikusnak nevezzük, amint ezt Horváth Cyrill 
teszi.1 Ha az encyclopaedia nem irodalmi munkásságának zsengéje 
lett volna, a melynek első hajtásai tanuló korára nyúlnak vissza 
s ha nem lett volna, ez a popularizáló, csak is ismertető célzata: 
ugy Apáczai rövid élete végén is bizonyára rendszeres encyclo-
paediát irt volna és pedig azért, mert Apáczaiban m e g volt a 
rendszeresítésnek alapja, magában a gondolkozásban az 
egységes í tésnek az elve. 

Ez vezet át természetesen Apáczai tananyaga s tudományos 
anyaga kezelésének mikéntjére, illetőleg arra az e lvre , amely őt 
tanulmányozásában, tanításában vezette. — De vájjon találunk-e 
ily elvet?! Vájjon nincs-e mégis csak Horváth Cirillnek igaza, 
midőn azt mondja: Csere János valódi eklektikus;- Ő gnoseologiá-
jábanCartesianus;3 magyar LogikácskájábanAVní/s/zfl/r híve1 s akkor 
midőn a Logika anyagát Encyclopaediájában ismerteti Ramus 
mellett Amesiust is követi5 bölcsészeti természettanában a mecha-
nismus határai között mozog"; ethikájában eudaimonista;7 s mint 
theologus a theismushoz szít8. Mind ezt megengedve a kérdés 
az, hogy vájjon mindebben a különbözőségben nem uralkodik-e 
egy elv?! ugy hogy e mozaikszerűségben mégis egy szervező 
gondolat működik?! 

Ramus, kit Apáczai. követ és elragadóan dicsőit" az aristo-
telesi irány s nevezetesen annak elvontságai és azokkal való 
scholasticus operálás ellen foglalt állást — a „res"-t és abban 
a természetes észt keresi s e természetes ésszel a „res"-t ma-
gyarázza. Philologus volt s így érthető, hogy ezt a „res"-t első 
sorban Ciceróban, Virgiliusban, a nyelv mestereiben látta. Ezek, 
de nevezetesen Cicero irataiban kell tehát a természetben meg-
nyilatkozó észt keresni; (természetes dialectika v. logika) ebből 
kell levonni az ebben benn rejlő törvényeket (mesterséges dialec-
tica v. logika) s e törvények utasítása alapján kell az ész mű-
veleteit gyakorolni. Rokonságot mutat ezzel Ramus a humanis-
tákkal, (nevezetesen Sturmmal), kik Cicerót utánozták: a nagy 
különbség azonban az, hogy míg ez imitátorok lényegileg a sza-

1 A Horváth Cirill: Apáczai Csere János bölcsészeti dolgozatai 830 1. Csere 
János valódi eklektikus: helyesen encyclopaediája alapján.) 

Apáczai Encyclopaediájának eklektikus jellege nevezetesen az általunk is 
ismertetett tudományok felosztásában világlik ki leginkább. 

2 U. o. 30 1. 
3 U. o. 26 1. 
1 U. o. 26 1. 
5 U. o. 27. 
n U. o. 28. ' 
; U. o. 29. 
R U. o. 29. 
ι De studio sap. Hegedűs ford. 91—93. 

7* 
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vak, a figurák, a periodusok kifejezésén, a beszéden megakadtak: 
addig Ramus tovább ment. „Res"-t és nem verbumot látott a 
klasszikus iratokban, s igy kutatta a „res"-ben levő gondolatot, 
fogalmat. — A műben rejlő természetes gondolkozást kell követnie 
a mű gondolkozásnak és pedig az utánna való gondolkozással. 
A mi feladatunk a természeti gondolkozásnak utánzása és pedig 
tudatos, tehát a természetes gondolkodásból vont törvények 
alapján való gondolkozása (a német denken és a nachden-
ken ezt a gondolatot jól fejezi ki). Minthogy Ramus Cicero 
irataiban látta a „res"-t és e mögött kereste a gondolatot: igen 
természetes volt az, hogy Ramus dialecticája vagyis logicája 
egyszersmind rhetorica is volt. Ez a körülmény magyarázza a két 
disciplina összekötését s egyszersmind azt is, hogy éppen a 
humanistikus müveltségüek, tehát a philologusok voltak Ramus-
nak bámuló hivei. 

A res mögött rejlő gondolat felkeresése magyarázza meg azt, 
hogy Ramus ennek megtalálása érdekében a szövegnek tárgyi 
magyarázatára fektettett oly nagy súlyt s ez viszont azt, hogy 
Apáczai Ramusban látja e tárgyi magyarázatok összefoglalóinak 
az encyclopaedistáknak atyját; A magyarázat célja utánjárás, 
megkeresés utján — végre a gondolat, a fogalom megtalása . 
Logikájának azért is főrészét az inventio, a fogalomtan alkotja 
- definitioival, amelyekre Aristoteles nem helyez súlyt. - A másik 
főrészt pedig a nyert fogalmaknak észszerű alkalmazása és meg-
felelő kifejezése. A logikát azért is „ars disserendi"-nek nevezi, 
oly művészetnek, tannak, mely a tanulót erőteljes, meggyőző, helyes 
beszélésre tanítja1. 

Mind ebben a közös elv a létezőben az ész keresése és az 
észnek érvényesülése a létezőben. Az észszerüségnek mindenekre 
kiterjeszkedő jelentősége, annak keresése a létezőben mint annak 
valósága és ugyanennek megvalósítása a létezőben: ez Ramus 
munkásságának sajátos jellemzője. Evvel az észszerűvel Plató 
eszmék világát hozta kapcsolatba, a melyekben az Istenség meg-
nyilatkozik s igy ő neoplatonicus alapon az észszerűségnek vilá-
gát a keresztény Istenség világával kiegyenlítette s ebben is 
eszével megnyugodott. Igy most már értjük Apáczait, midőn ő 
Ranuisnak kegyes és tudós szellemét apostrophálva — róla ezt 
mondja, hogyő a valódi bölcseletnek, mely akkor haldokolt segítsé-
gére jött, a következő század szennyétől azt megtisztította, a 
hamis és a keresztény igazsággal ellenkező véleményeket megcáfolta. 
az igazságra borult kimmeriai homályt elűzte és a bölcsészet 

< L. Erdmann: Gesch. d. Philosophie 1. 509—510 1. da kül. Η. Ritter: die 
christl. Philosophie II. 55—59. Apáczai igen találóan éppen e hármas tényt 
emeli ki mint Ramus föérdemét. a) A ki Martinus, Fabritius, Aisted, Kecker-
mann stb. ben nem látja Ramust — vak 1. De studio sap. Hegedűs ford. 931. 
b) és c) Ramus nyomában keletkezik a bölcselők ama sora, kik ily vezér 
alatt ugy a profan, mint a szent iratokhoz tudós és hasznos magyarázatokat 
adtak ki, nem kevésbbé levén termékenyek uj gondolatok feltalálásában, 
mint azoknak közhaszonra való k ö z l é s é b e n " . L. De stud. sap. Hegedűs ford. t31. 
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zavarok chaosát a tudomány módszerének fényével szép rendbe 
hozta.1 

Hogy a létező mögött rejlő és azt megalapozó észszerűnek 
elve a philosophia, de általában a tudomány szempontjából igen 
nagy jelentőségű: az az előtt világos, a ki tudja azt, hogy a dog-
mastismus éppen ez elvnek ellenmondása. Nem véletlen, ha-
nem épen ezen elvnek egyik következménye, hogy a Ramus 
hatása alatt álló strassburgi akadémián a négy theologiai tanár 
csakis a szentírás magyarázatával foglalkozott s nem véletlen, 
hogy ugyancsak e hatás alatt állók a theologiában is az ész-
szerűséget keresték és a gyakorlati életre nézve ennek az alkal-
mazását követelték. 

Ily irányban fejlődött tovább Apáczai is és pedig nagy pro-
fesszora, Bisterfeldnek hatása alatt. — Bisterfeld alapjában philo-
sophiai gondolkozású lélek volt. 1638. szeptember havában Hart-
libnak írt levelében bevallja, hogy beleunt már Daciába qui curio-
sitati ingenii satisfacere omnesque Scientiarum quorundam 
Tyrannide oppressarum vindices consulere decreverim;2 vissza 
szeretne vonulni és pedig Angliába, hogy nyugodtan élhessen 
tanulmányainak — a hol is ha Istennek ez tetszene — philo-
sopliussá válna.2 S tényleg igaz philosophiai lelkületű férfiú volt. 
Nem állott meg — mint Ramus a szónál, a szónok Cicero 
müveinél; ő a „res"-t egész általánosságában - mint a létet 
fogta fel; s így ő a logikát nem a rhetoricával, hanem a meta-
physikával hozta kapcsolatba. Nem érti ezért is, hogy akkor — 
midőn a „cognitio rerum"-ot kívánja Comenius encyclopaedicusan 
összefoglalni: miképpen mellőzheti a metaphysikat. Ez előtte 
„non solum mirum, sed prorsus absurdum".4 Nem tudja elkép-
zelni, hogy Comenius ezt magától s nem másoknak hatása alatt 
tette volna. Comenius encyclopaediája így egy torzalkotás, mert 
csak a metaphysikai alapozás ad még csak tudományos alko-
tásának életteljes egységet; egy oly egységet, mely a sokságot 
kevésre, és a keveseken, a sokságot alapozó, általános fogal-
makon, kategoriakon (voces)-át egységre képes visszavezetni. 
Ezzel ő nem jut ellenkezésbe az empirismussal (Bacon), neve-
zetesen a senzualismussal.5 Az ugyanis szerinte a magnum myste-
rium: „Primas omnium notionum ac vocum matres ab omnibus 
sensibus ingeri: quae (v. g. esse, status, motus, quantum, quale, 
situs etc.) licet ortu physicae sínt, usu tarnen plane catholicaen. 

1 U. o. 93 1. 
3 Monum. Germ. Paedag. XXVI. 116 1. 
3 U. o. 112 1. 
4 U. o. 252 1. Rákóczi fejedelem írt levelében megemlékezve Comenius 

pansophicus törekvéseiről. 
s Ugyan ebben levélben ajánlja fejedelmi figyelmébe Bacon: De aug-

mentis Scientiarum művét. A levél e részét nem vette fel Kvacsala a Mon. 
Germ. Paed. XXVI. de meg van Tört. Tár. 1888. Rákóczy Zsigmond levele-
zésében. 

6 U. o. — 
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Csak is ezen empirikus alapú fogalmaink utján lesz a mi is-
mereteink seminariuma nem fucatum (díszitményes s nem a 
„res"-t nyújtó), hanem solidum (substantialis és nemcsak phaeno-
menologiai); nem fictum pictumve (subjectiv), hanem vivum (ob-
jectiv)1. A sensus által adott concret valóságból kell kiindulni: 
De ugy mint azt Ramus is tette keresni abban a tulajdonképpeni 
„res"-t, az általánost s így eljutni ezen „usus" utján az általá-
noshoz. Ezt az inductiós utat, a melyet szerinte Bacon egyedíH 
jár, biztosabbnak tartja (certior): A tudomány érdeke azonban 
megkívánja azt, hogy a másik utat, a melyet summi viri járnak 
s mely „nobilior" — mi is szintén járjuk. Bisterfeld arról van 
meggyőződve, hogy különösen a természettudományokban mind 
a két ut egybekötve használandó. „Duae omnino scientias in-
veniendi viae sunt: una a summis ad infiina descendit per com-
binationem; altera ab infimis, id est specialissimis, per subalterna 
ascendit ad generalissima per resolutionem2. — Mégis phanso-
phicus irányánál fogva érthető, hogy ő a deductióra nagyobb 
súlyt fektet. „Non multas dtsciplinas credo, sed unicam, eam que 
ita per partes suas suscenturiatam3". Mivel pedig a tudomány 
csak egy: ezért is annak anyagát egy elvből, egy gondolatból 
kell levezetni: „omnes voces ex una, omnia axiomata ex uno, 
omnes syllogismos ex uno, omnes denique methodes ex una 
deducendi, omnem que multitudinem ad unitatem ita revocandi, 
ut non secus ac continua minimeque lncorrupta Veritatis combi-
natione infinitos numeros invenire, congruaque divisione maximos 
quosque ad unitatem reducere possim, sic in infinitum cogitationes 
humanas excogitare, excogitatas vero ad naturae rectissima prin-
cipia revocata dijudicare queam4". Csak volna ideje bizonyára 
komor kritikusait elnémítaná: ostenderem nibil unquam cogitari 
posse, vei cogitatum fuisse, in ulla disciplinarum genere, quin 
in paucissima, ac si facilitatem spectes, puerillia principia. jino 
quin illinc nullo negotio tarn vetera quam nova inventa dedu-
cuntur. Ez állításának bebizonyítására — megtanítja ez elvekre 
6 éves kis leányát, ha majd Rheinbergből Daciaba visszatér·''. 

Ε pansophicus és módszerében mathematikai bizonysággal 
haladó egységes tudomány eszméjéről és megvalósításának lehető-
ségéről Bisterfeld teljesen meg volt győződve. Ε meggyőződésének 
pedig alapja az volt, hogy magában a létezőben benne van a 
ratio, ezt csakis rejtekéből, labyrínthusából ki kell emelni s 

1 Hartlibhoz írt levelében XXVI. 113. 
2 U. o. 117 1. 
3 U. o. 117 1. 
4 U. o. 116. 1. 
5 U. o. 1131. Ugyan e gondolat 1151. „Nisi innumerae remorae meos conatus 

impedirent, dei ut confido, beneficis id in Arithmeticis ac Geometricis artis 
Cattolicae ductu praestarem, ut ea puer trimestri spatio solide addiscere 
posset". 

6 Az igaz philosophus „nulla rerum infinitarum confusione territus filo 
Aríadnes Universum Encyclopaediae labyrinthum in apricum deducet. u. ο. 1141. 
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viszont ugyancsak ez a ratio velünk született valami, mely ezért 
is az objective létező ratiot oly könnyen megérti, — feltéve, hogy 
a tanítók a mi bennünk létező ratiot meg nem rontják1. 

A logicum és a metaphysicum ez egységénél fogva érthető, 
hogy Bisterfeld szerint a tudományos Encyclopaedia nem egyéb, 
mint a természetnek vagy is a dolgoknak teljesen megfelelő rajza2. 

Ugyancsak e tételek szoros következménye volt, hogy ő a 
theologia, mint tudomány számára külön organisaló elvet a ratio 
mellett nem ismert; s így a theologia is a logicummal szövet-
kezett metaphysicának — e „prima et catholica phiIosophia"-nak3 

alapján áll. Ezért is csak is jó philosophusból lehet jó theologus 
(bonus philosophus facit bonum theologum)4 a kettős igazságról 
szóló ama tétel, mely szerint philosophiai szempontból lehet igaz 
az, a mi theologiai szempontból nein igaz — nem egyéb, mint 
magának az igazságnak meggyalázása5. 

Az észnek e kiemelt autonómiája, mely mindent a maga körébe 
vont és minden észszerűségében a maga helyén mintegy matlie-
matikai evidentiával megértett egyenesen Cartesiushoz vezette 
Apáczait; úgy hogy Apáczai Cartesiusban Isten jóságának az ő 
kora számára való megnyilatkozását, az előző századok irigysége 
felkeltésének tárgyát, az egész bölcsészet újjáteremtőjét, kora 
páratlan ékességét és díszét, úgy származás és „ősök, valamint 
műveltség és erények legelőkelőbb férfiát látta". Ö benne láthatta 
azt, a ki tényleg a kételkedés hullámzásai közben megtalálta a 
philosophia — sziklaszerű, teljesen megbízható épp úgy meta-
hysikai, mint ismereti elvét: a gondolkozásban. Minél inkább 
kételkedünk mindenről: egyről nem kételkedhetünk: arról nem, 
hogy midőn kételkedünk gondolkodunk. A gondolkodás tehát 
a lét bizonyoságának kiinduló pontja; s mind az, a mi ez alapon 
épp oly világos (clare et distincte): az épp oly igaz metaphy-
sicailag is. Midőn Cartesius az alapon nyeri meg isten és más-
részt a test léte bizonyoságát: meggyőződik arról is, hogy e 
mathematikai, deductiv módszer (mely a Bisterfeldi nomenclaturás, 
kabbalisticus árnyalatoktól teljesen ment) az igaz módszer7 Ε 
philosophiának köszönhető Apáczai szerinl az új igazság felfede-

1 „Est Ars nobis a Natura insita, quam novennis puer scivi" u. o. 113 1. 
„Quem admodum ratione usus est divinissima, sic ratione facilitatis est 
puerilis, nisi praeceptores nostri ingenia sponte eam sequentia corrumperent" 
u. o. 116 1. Ezért nevezi ő a metaphysicát ars „Naturalis"-nak. Philosophiae 
primae seminarium 6 1. Ε gondolatot fejezi ki a „Phosphorus Cattolicus"-ban 
a lét és az ész házasságával. 

2 Vera Encyclopaedia nihil est olicud, quam proportionalisima Naturae seu 
rerum pictura. u. o. 114 1. 

3 így nevezi ezt a „Consilium de studiis" cimü művében : valamit Philos. 
prin. seminarium 10 1. 

4 Philosop. primae sem. 92—94 1. 
5 Stromp. i. nr. 29 1. 
r De studis sap. Hegedűsnél ford. 93 1. 
' U. o. 93. 94 1. 
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zésével járó gyönyör;- a dolgoknak elvszerű felfogásával járó 
helyes értékelése; az ismeret világoságával és bizonysággal adott 
inegszüntelése minden meddő, hiábavaló vitatkozásnak, és végre a 
bölcselet elvszerűségével járó folytonos tökélyetesedése magának 
az ismeretnek1. 

A mondottakból kiviláglik, hogy Apáczai Cartesius philosop-
hiáját elvi nagy jelentőségében felismerte mint azt a hatalmat, 
mely a ratioban az ember számára egy új, valóban létező világot 
teremt, amely világot nem homályosítja el a traditio és a dog-
matismus sötét felhője, mely nem kívülről, hanem önmagából 
veszi világosságának és bizonyosságának forrását s mely ugyan 
csak a ratioban bírja a folytonos haladás és tökélyetesedés erejét 
és kezességét. 

Igaz az, hogy Apáczai Cartesius elvi jelentőségű tételeit nem 
szabadon, hanem majdnem szó szerint — Cartesiust mintegy 
kiírva - ismerteti:'2 igaz az is, hogy Cartesius bölcselete egé-
szébe nem helyezi encyclopaediáját s így Apáczainál Cartesius 
elméletének rendszeres kiépítéséről szó sem lehet: Mind ez az 
engedmény Apáczai sajátos nagyságából nem von le semmit. Ο 
nem volt philosophus, ő nem volt Cartesius elméletének rend-
szerező ismertetője, még kevésbé annak kiépítője: de volt Car-
tesius elve által meghatározott kulturpolitikus, nemzetnevelő, nagy-
szabású paeáagogus. Verulami Bacon és később Leibnitz is a 
philosophiát az emberiség javainak gyarapítására, a természet 
fölötti uralkodás előmozdítására kívánta felhasználni: Apáczai 
Cartesius elve alapján, a létet és a fennállást biztosító ratio 
alapján kívánta nemzete, ez elmaradt, még anyanyelvéről is meg-
feledkező, a materiába, az értelmetlen traditióba és dogmatis-
musba elsülyedt nemzete jövőjét biztosítani és felépíteni. Nincs 
nemesség csakis az intelligentia, nincs igazán felépítő, hódító 
munka, mint a szellemi. Ezt a ratiót kell kímélni, ezt kell ér-
vényre emelni. S az elv mellett éppen e practicumban rejlik 
Apáczai igazi nagysága. Cartesius elvének elméleti kiépítése 
mellett megmaradt: a természettudományokban, még az anthro-
pologiában is a ratiószerűséget a mathematika és mechanika 
utján kereste s bámulatos módon meg is találta!: de amint a 
köztudat értékeivel, nevezetesen vallási értékeivel ellenkezésbe 
jutott - meghajolt s előkelően távozott1. Ezt az óvatosságot, 
ezt a félelmet ez az egyszerű árva gyermek nem ismerte. A 
„ratio"-n alapuló meggyőződését sohasem titkolta el; s erkölcsi 
szempontból még inkább bámulatos nagysággal hirdette azt azok 
szeme előtt, nyilvánosan, ünnepélyesen, akiket, mint a hatalmon 
levőket a legélesebben megtámadott. Alig találunk példát arra, 

1 U. o. 94.1. 
- U. o. 93 és kül. Encycl. I. része a tudománynak kezdetéről. 1 stb. 1. 
3 Ueberweg: Gesch. der Philos. III. 4S. 1. idézi Bossuet e jellemző sza-

rait: M. Descartes a toujours craint d'étre noté par l'Eglise et on lui voit 
prendre sur cela des précautions, qui allaient jusqua l'excés. 
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hogy egy testileg megtörött ember, ki tudja azt, hogy néhány év 
múlva a halál martaléka; s ki tudja azt, hogy az idegenből ho-
zott nejéről, s alapított családjáról az ő bekövetkező halála al-
kalmával felettes hatósága gondoskodhatna — éppen ezzel a 
hatósággal szembe száll s közvetlen halálbüntetéssel való meg-
fenyitése után ennek a hatóságnak szemébe megmondja gyarló-
ságait, mulasztásait, lelketlenségét. Ez a prophetai szellem, mely 
a mult és jelen kíméletlen diagnosisa alapján a jobb jövőnek 
útját jelöli meg: ez emeli Apáczait hazánk legnemesebb, leg-
nagyobb férfiai sorába s teszi őt legmagyarabb paedagogusunkká. 

Ez alapon értjük már most, hogy Apáczai miképpen kivánja 
a tudományokat, illetőleg a tantárgyakat kezelni. 

Az összes tudományokat ő a szabadzág zászlaja alatt közli 
Hazája ifjúságával s így tehát nem mint bármely tekintély be-
folyása alatt álló1. 

Ezért is ő arra a tudományra fekteti a fősúlyt, amely minden 
egyes szaktudományt megalapozza, amely az összes tudományok-
ban mint azok mozgató elve érvényesül: a dialecticára, a tudo-
mányok tudományára, a müveszetek müveszetére, vagy amint azt 
Bisterfeld mestere nevezte a tudományok anyjára2. 

Nem emberektől vesszük ennek orgánumát: természeti ado-
mány az, mely mint: „a józan észnek velünk született tehetsége 
bennünk ténykedik." Ez az az erő. amelynél fogva mi okoskodunk 
és vitatkozunk; amely minket a tárgyi világ megismerésére, „a 
dolgok nyomozására és kutatására indít és serkent"; mely mi-
előtt a dialectica, mint tudomány megalakult volna már is szá-
zadok előtt az éleselméjü és bölcs vitatkozásokban, magyaráza-
tokban, okoskodásokban érvényesült; s mely most midőn e.gon-
dolkozás és lét törvényei tudatosakká váltak: s így kialakult a 
dialectica tudománya — megvilágító és szervező, rendszerező 
elvként működik. „Valamint a világ a naptól fényt: úgy nyer 
lelkünk a dialecticátol minden oldalról fényt az okoskodásra". 
Az okoskodás functiója tehát a dialectica utján tudatossá válik, 
nevezetesen, megtanítja a dialectica az okoskodót, hogy mint 
kell mindenben az okozati összefüggést feltalálni és mindenre a 
maga inivoltához képest alkalmazni'·'". Nem birja eléggé magasz-
talni a dialectica „mérhetetlen fenségét és nagyságát." Az uj ka-
put bámuló borjutói az emberi méltóságra emelkedett férfiú abban 
külömbözik, hogy a logika világával felfegyverkezik s azon ipar-
kodik, hogy semmit sem gondol, semmit sem beszél, sem nem 
tesz, hol a logikai összefüggést világosan felnem ismeri, nem 
érzi, nem látja4". Ezzel minden egyes dolog is, valamint a tudo-
mány is az okozati összefüggés egészébe kerül. Csak az, ki a 

1 Encycl. előbeszéde XV. XVI. 1. 
- De studio sap. Hegedűs ford. 74 1. 
3 U. o. 74. 75. 
4 U. o. 75. 1. 
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dolgot ez összefüggésbe behelyezi s ezért is a dolog sajátos 
természetébe behelyezkedik, úgy hogy annak mint fejlődőnek épp 
ugy múltjába betekint, mint jövőjébe is következtethet — csak 
is az bölcs1, (sapientia). A dolognak ezen egymás által való fel-
tételezettsége és egymásra utaltsága világossá teszi, hogy a tudo-
mányok is egymásra vannak utalva, egymást kölcsönösen segítik, 
úgy hogy az ember egyetlen egy tudományt sem érthet meg 
tökéletesen, ha mind annyit nem tanulta-. 

A tudományoknak egymásra való utaltsága bizonysága a 
tudomány egységének. Ebből pedig következik, hogy egyetlen 
egy tudomány sem különítheti el magát a többiektől, nem a 
theologia sem. A theologiának a tudományok egészébe való be-
taglalása ellenkezett a theologia anyagának kijelentettségével és 
az ezzel követelt sajátos tanulmányozási módszerrel. Apáczai 
maga is, midőn a tudományokat mint a kegyelem és másrészt 
mint az ész által megvilágositottakra osztja: e közfelfogásnak 
behódol3. Hogy nála ez a behódolás inkább a szokás hatására 
és semmiesetre az ész és a kegyelem elleaiétének a tudatára nem 
vihető vissza: azt világosan bizonyítja az a körülmény, hogy ő 
nem az ész, hanem a kegyelem által látja meg világosítva a 
gazdaságtant, a politikát, a jogtudományt; úgy hogy ezzel ő azt 
állítaná, hogy e tényleg rationalis tudományokban nem működne 
az ész, külön nem volna feltartható az a követelménye, hogy 
semmit se gondoljunk, semmit se beszéljünk, se ne tegyünk (igy 
természetesen a tudományos alkotásoknál sem) logikai össze-
függés nélkül;4 s nem állana az, hogy a metaphysika az összes 
tudományoknak az alapozója. (Bisterfeld szerint prima et catho-
lica philosophia.) Apáczai kora köznézetével szemben tényleg 
tagadja a theologiának kiváltságos, kivételes helyzetét. Szerinte 
a theológia a többi tudományok keretébe tartozik, azokkal orga-
nikus összeköttetésben, kölcsönhatásban, egymásra való utaltság 
viszonyában áll. így már most értjük szemben a köznézettel 
szenvedélyesen kitörő szavait: „Vesszek el, ha nincs szükségem 
az összes tudományokra, sőt az egész Encyclopaedia segítségére, 
midőn a szent könyvet forgatom5". Minden félreértés kikerülésre 
végett pedig higgadtan kifejti azt, hogy a biblia sufficientiája, 
amely szerint „a szentírás önmagában elég annyira, hogy senki-
nek sem kell másunnan vinni bele világosságot, hanem belőle 
kell azt kihozni"" — csakis az üdvösségre tartozó dolgokra vonat-
kozik. Egészen más a tudomány kérdése, a bibliának tudományos 
magyarázása, az a magyarázat, melynek nincs köze az üdvhöz, 
de igenis mindenhez, ami Istennek bölcsességét, jóságát és hatal-

1 U. o. 64 1. 
2 U. o. 66 1. 
s U. o. 65 1. 
4 U. o. 75 I. 
5 U. o. 67. 1. 
« U. o. 
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mát a világban visszatükrözi s így tehát az egész világhoz.1 

Hogy pedig Apáczai e nézete nemcsak az exegesisre, hanem az 
egész theológiára, mint tudományra vonatkozik: ezt szükségesnek 
tartja fennen hirdetni azokkal a papokkal szemben is, kik már 
a reformátióval megindult e téves nézetet suggeralni kívánják, 
mely szerint papnak nincs másra, mint a szentírásra és a theo-
logiára szüksége s hiába való, haszontalan valami a philosophia, 
a philologia. Ez. obscurens, a hajlékony és hiszékeny ifjúságot 
ily irányban tév útra vezető papságnak szól e nyilt szava: „De 
én amennyire csak erőm engedi, fenszóval hirdetem, hogy ezt 

.hallja meg a magyar nép: a theologia nagyon hasonló ásáshoz, 
melynek jobb szárnya a philologia, bal szárnya philosophia. 
Metszd el az egyiket, nem fog a légbe magasan emelkedni; ha 
mindakettőt lemetszed, csak a földön veszteget; ha mindkettő 
ép, a legmagasabb egekbe tör".2 

A nyelvészet — bár a nyelv, a beszéd csak mint a dióhéja 
őrzi a tudomány tartalmát — mégis maga is nemcsak a tudo-
mány eszköze, hanem annak része is lehet, amennyiben már 
maga a névadás ís a dolgok benső természetén alapul, úgy hogy 
a szónak minden hangja és tagja magával a dolog benső termé-
szetével természetes összhangba jut.s 

A ratió elvét Apáczai nemcsak a tanulmányozásban, hanem 
a tanításban is vezérlőnek tekintette. 

Ο nem ellensége a könyvnélkülözésnek. A legalsóbb fokozaton 
egyenesen azt kívánja a collaborator primustól, hogy a magyar 
nyelven tárgyalt encyclopaediának meghatározásait és felosztásait, 
a négyféle nyelvtan összes ragozási példáit is s a dolognak ide-
gen nyelvű neveit is könyvnélkül betanittassa és pedig „oly 
tökéletesen, hogy ha a gyermeket akárhol kérdeznéd, úgy a meg-
határozásokat és felosztást, mint az elnevezéseket és a nyelvtani 
példákat egész készséggel tudja elmondani.+ De ellensége az 
észt megölő magolásnak. Ezért is Encyciopaediájában kiemeli, 
hogy csak a főelveket emiékeljék, nehogy „az emlékező elmé-
jüket igen terhelvén eszüknek élét megtompítsák".r ' Épp úgy 
ellensége az ékes szófüzésnek. Ezért is Fortiussal egyetértően 
elvként kívánja, „hogy a mondatok mind egymástól függjenek s 
hogy az egyes szónak is legyen tartalma, külömben egész tudo-
mányunk nem egyéb, mint zengő cimbalom és haszontalan fecse-
gés".0 Amint már föntebb láttuk, volt ő is nagy mesterével, 

' U. o. 6 7 - 6 9 I. 
2 De summa sehol, necess. Felméri kiadás 23 1. Hegedűs szerint 138. 

139 1. 
3 L. erről 112 1. Az okoskodás Plató Kratylosában kifejezett gondolatokat 

reproducálja. Ramusnak a logika és grammatikára vonatkozó nézetei és be-
folyással lehettek Apáczai ez elmélkedésére. 

4 De stud. sap. Hegedűs ford. 103 1. 
Encycl. XXIV 1. 

6 Logikácska 55 1. 
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Bisterfelddel egyetértően a szavaknak keletkezését nem a vélet-
lenre, a dolgok külső utánzására, hanem a dolgok benső termé-
szetének ismeretére viszi vissza, úgy hogy a dologra alkalmazott 
szónak minden hangja és tagja magával a dologgal természetes 
összhangzásba jut1. 

De nemcsak a szavakkal, hanem a tárgyakkal is tul lehet 
terhelni illetőleg eltompítani a rationális elmét. Ezért is azt kí-
vánja Apáczai, hogy e tekintetben is csak a szükséges és pedig 
az életre szükséges és szép dologra szorítkozzunk;2 ne sokfélét, 
hanem keveset: azt azonban jól adjuk, azaz világosan, rövideden 
és teljességesen3. Ez oknál fogva olvasásra se ajánljon a tanító, 
sokféle könyvet, hanem egy-egy tudományszakra egyet és pedig 
a legjobbat. Ε könyv anyagát a tanuló teljesen vegye magába, 
ugy hogy mind azt, a mit ezután olvas mindegy csöppig erre 
tudja vonni,4 vagy is ugy, hogy ez alapon értelmesen apperci-
pialja az ujat. A tudatnak szűkéről nem ír ugyan Apáczai: de 
tudja azt, hogy a tudatos ismerés érdekében egy időben csak 
is egy tárgygyal foglalkoztassuk a növendéket s ne hagyjunk 
néki mindaddig békét, míg az anyagot jól meg nem fogta;'5 a 
miről azután meggyőződhetünk az anyagnak gyakori elkérdezése 
és az anyag fölött rendezett gyakori disputatio utján". 

Magától értetődik, hogy Apáczai épp ugy, mint a szavakat 
nem kívánta értelmetlenül bemagoltatni, hanem a szavakat tar-
talmuk szerint egymással értelmes vonatkoztatásba hozni: ugy 
nem kívánja az egyes tantárgyakat sem izolálni. „Egy könnyű 
tudományt akármi tudatlan kofa is megtanulhat"7. Az észnek 
természetével ellenkezik ez, mivel „az ész sokfelé forgó s azért 
egy dologban nem foglalatoskodhatik"s. A tantárgyaknak egymásra 
való vonatkoztatását a tanításnál nemcsak az észnek a természete, 
hanem a tudományok természete is kívánja, a mennyiben a tudo-
mányok „egymást kölcsönösen segítik és pedig annyira, hogy 
közülök az ember egyet sem érthet meg tökélyetesen, ha csak 
mind annyit nem tanulta"9. 

Apáczai az észnek, az intelligentiának s így az iskolának volt 
fanatikusa. — Arról volt meggyőződve, hogy az ő nemzete csak 
akkor emelkedhetik ki szomorú, a külföld által lesajnált és ki-
gúnyolt állapotából, ha a tudományt megbecsüli, ha a köz-
nevelési ügyet komolyan megragadja, a népiskolától fel a fő-
iskoláig teljesen szervezi s így a kulturnemzetekkel egy szín-

1 De studio sap. 77 1. 
2 Encycl. győri kiadás 454, 455, ,, 1. 
3 U. o. 455. 5. 
4 U. o. 457 1. 
5 U. o. 455. „ . 1. 
" U. o. 
' U. o. XXIX. XXX. 
" υ . ο. XXX. 1. 
a De studio sap. 66 1. 
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vonalra emelkedve azokkal versenyre kelhet. Hazánk jövője a 
nemzet intelligentiajától, annak vezető szerepétől függ. A 
tudomány ily értelemben egyenesen megváltói jelentőséggel bír. 
Ez van hivatva az embert a tökély eredeti állapotába beemelni!!1 

a nemzetet hatalmassá, tiszteltté tenni. Egy uj aristokratia, a 
szellem aristokratiája jegyében látja hazánkat a jobb jövő felé 
haladni.2 

A ratíonak, az intelligentiának, a scholának a hymnusa Apá-
czainak minden szava, minden munkássága. Igenis hymnusa! 
Éppen ebben külömbözik a deismus és eudaemonismus hatása 
alatt kifejlődött filiszteri rationalismustól Apáczai rationalismusa. 
Hymnusra csak a szeretet lelkesíthet. Aki nem szeret — hymnust 
nem ír, nem él. 

Apáczai a ratiot, az intelligentiát, a tudományt a szeretetnek 
aranyos, napsugaras keretébe foglalta. Csak az, ki a tudományt 
szereti, ki annak szépségét bámulja, az lépjen tudományos 
pályára. Csak a szeretet ad erőt a pályával járó nehézségek le-
küzdésére3. A hivatásaink szeretetétől áthatott nem csügged el, 
nem törődik azzal, hogy a tudatlanság a bölcsességet lekicsinyli: 
„per dedecus et infamiam ad virtutem" jelszava4. 

A tanár pedig — mivel tudományát szereti — szeretettel 
fogja körül azokat, kik az ő szerelmesének hódolnak. Csak a 
szeretet gyújt az ifjúság lelkében is szerelmet a tudomány iránt. 
A tanár ezért is mint atya szeresse tanítványait, imádkozzék 
érettük, kedveltesse, szerettesse meg magát tanítványaitól s a 
tanítványok viszont csak is azokat hallgassák, a kikről tudják, 
hogy őket szeretiki 

A szeretet erejében száll le a tanító a tanuló álláspontjára 
helyezkedik bele az ő lelkébe s hozzá alkalmazottai! adja az 
anyagból a neki valót a ratioszerű elsajátításra". 

. Ez a szeretettel való behelyezkedés tanítványa lelkébe nyitja 
meg a tanító szemét, ugy hogy meglátja azokat az akadályokat 
is, a melyek a ratio érvényesülését lehetetlenítik, illetőleg kér-
désessé teszik. A ratio világosságával és tisztaságával ellenkezik 
a külső és belső szenyesség és piszok; a szeretettel nem fér meg, 
a félelem lelke, az ide-oda kapkodás, a felületesség szelleme; a 
szeretet által mozgatott tanulmányozás a haladás jegyében indul, 
ezért is a tanulmányozás elért eredményével soha meg nem 
elégszik s így távol áll az önhittségtói; másrészt nem maradhat 

1 De summa scholaruni necessitate 10. 11 1. 
- A nemes intelligentia a megváltó erejét ugyan csak Kolozsvárt 250 év 

után nagyszabású rendszerben kialakultan hirdette Böhm Károlyunk. 
3 Encycl. 456. — XXVIII 
4 De summa sehol. nec. 23 1. 
5 Enc. 455. 4. B. p. 457. 
β Encycl. XXIX. (külömbf. elmékhez alkalmaztassa magát) 456. (a tanu-

lási cét is alkalmaskodjék) 461. (még a körülményekhez is kész az ügy ér-
dekében megalkudni: az irigyekkel, az értetlenekkel és restekkel). 
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a föliileten, a haszontalanságokon való rágódás mellett, hanem a 
lényegre, a fontosra irányul; a biztos eredmény érdekében nem 
móhon, hanem móddal halad1. 

így jut Apáczainál a szeretet, az erkölcsi tényező is az in-
tellectusnak, a ratio érdekének szolgálatába. A jó az igaznak 

• feltétele. Jónak kell lenni, hogy az igazságot felismerhessük, hogy 
a ratio sajátos természetében meg nem zavartatva szabadon ér-
vényesülhessen. 

A szeretetnek, az elkölcsinek feltételező jelentősége azonban 
nem időszerinti, hanem logikai értelemben veendő, nem jelenti 
azt, hogy ama ethikus folyamatnak csak befejeztével kezdődik 
az intellectualis, rationalis folyamat. A szeretet tényező a mint 
előkészíti, feltételezi az intellectualis folyamatot: ugy abban benne 
is van mint a mélyre ható és másra is mélyen ható erő, mint 
az intellectus, a ratio megnyilatkozásában is benne rejlő impulsiv, 
suggeráló hatalom. 

Ez az, ami Apáczainak intellectualis irányát oly vonzóvá, 
hatását oly hatályossá, tanítói munkásságát oly mélyen paeda-
gogiai jelentőségűvé, őt magát oly kiemelkedő magyar paedago-
gussá teszi. Minden bölcsességét, minden tudományát, minden 
tehetségét ugyanis hazája oltárára tette le; nem akart egyebet, 
mint mind ezzel „kimutatni annak módját, amelyet követve a 
magyar nemzet eme bölcsességben nem csak részessé válhatik, 
de rövid idő alatt ama népeket ha nem is múlhatja fölül, de 
mindenesetre utóiérheti"2. 

Mint igaz paedagogus nem nézi munkássága eredményét, 
• mivel ez vajmi sok tőle független tényezőtől függ, hanem igenis 

azt az érzületet, a mellyel ő azt végzi. Az érzület, a szándék 
. ad az ember munkásságának igaz értékét. Ε meggyőződésben 

bátran állíthatta Apáczai önmagáról, „hogy én azok közül, kik 
a magyar ifjúságnak dolgát a tanulásban elé mozdíthatják 
legkisebb vagyok: de a szándékomra nézve, mellyel ugyan e célnck 
elérésére arányozók, nincs aki rajtam kifogjon".3 

Dr. Schneller István. 

1 L. a tudománybeli akadályokat az Encycl. XXX. füzetében a 456 1. 
2 De studio sap. Hegedűs ford. 62. 
3 Encycl. győri kiadás XXXII. 1. Apáczai e nemzeti kultúrpolitikai nagy 

jelentőségét és az eszményének szolgálatában álló akaraterejének páratlan 
voltát méltányolja Apáczai fölött tartott szép ünnepi beszédében Imre Sándor 
(Kolozsvár 1907). 


