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Apácai Csere János, 
népének tanítója 

„. . . azok közül, akik tanulmányaikban elő tudják 
segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok 
közül, akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok." 

( Apácai) 

Ahogy Segesvárnál délnek fordulva eltérünk a Küküllő völgyétől, magunk mögött hagyjuk Erdély 
legnagyobb folyójának, a Marosnak a vízgyűjtő rendszerét is. Erdély keleti medencéjének fő folyója 
az Olt, amely a gyergyói havasok déli lejtőjén ered, innen délnek, majd északra fordul, végül a Vörös-
torony-szoroson elhagyja a Kárpátokat . Előbb azonban még végigszáguld hömpölygő vizével a fel-
csíki, az alcsíki, a háromszéki és a barcasági medencéken. A Barcaságot a Bodoki- és a Baróti-hegység 
öleli át, dél felől pedig Brassó házrengetegei zárják el a Déli-Kárpátoktól , illetve a Tömösi-hágótól. 
A Barcaság vegyes lakosságú vidék, szászok, székelyek — másnéven a hétfalusi csángók — és romá-
nok lakják. A Barcaságnak az Olt menti egyik kis fa lu jában. Apácán született 1625-ben a neves magyar 
pedagógus, Csere János. 

A romantikus, zegzugos kis székely falut hadd mutassa be a nagy Helikon-nemzedék egykori tagja 
Bartalis János, ak inek bölcsője szintén itt ringott az Oj t mentén. „Rendezet t , széles utcák, köböl vagy 
téglából épített házak, melynek tetején pirosan csillogott a jól kiégetett cserép . . . Mindig szelíd, jóin-
dulatú, szorgalmas népség lakott Apácán. És hagyományőrző is volt, hiszem, hogy ma is az. Én , gyer-
mekkoromba visszatekintve, ott látom az iskola homlokzatán a Csere János emlékét megtisztelő már-
ványtáblát. Ez keltette fel először bennem az érdeklődést falunk nagy szülöttje iránt. A hosszúfalusi 
polgári iskola önképzőkörében foglalkoztunk a gondolat tal , hogy feldolgozzuk a Csere János életéhez 
fűződő adatokat , de nem találtunk forrásmunkát . Annyi évtized után életrajzomban kanyarodtam visz-
sza a szülőföldhöz, mely az ő láthatatlan létezésének örökségéből nekem is juttatott egy biztatásnyit, 
valamennyit, mely hittel és büszkeséggel tölti el az embert , győzzön bár rajta látszólag távolság és 
idő . . . " 

A falu közepén találom az Apácai Csere János nevet viselő általános iskolát, előtte az emlékművet . 
Az iskola homlokzatán ott díszlik — felújított formában — a Bartalis János által említett fekete már-
ványtábla: 

Hol a kicsiny ház, melyben bölcsője ringa CSERÉNEK 
Századok érckeze közt elpusztult, nyoma sincs. 

Ámde szülöttje nevét nem bántá s most e falak közt 
Mint tanító buzdít gyermeket és tanítót. 

A brassómegyei tantestület, 1881 
Ki is volt hát Apácai Csere János? Válaszként álljon itt három idézet, három különböző korból : 

Bethlen Miklós: „Apáczai nyitá meg Erdélyben a tudós embereknek mind a valóságos tudományok-
nak, mind a becsületnek ajtaját, megmutatá magán, hogy a magyar is megérdemli a doktori és profesz-
szori nevet és viselheti ." Toldy Ferenc szerint: „Apáczai a XVII . századbeli nemzeti irodalomnak P á z -
mány és Zrínyi mellett a harmadik nagysága. Sütő András erdélyi Prométheusznak nevezi, majd így 
folytatja: „. . . a siker és a polgári jólét, a gondtalanság kecsegtette. Utrecht hívta, lenne rektora . . . s 
maradjon itthoni véreinek távolbaszakadt emléke. Hazajött mégis az első magyar enciklopédiával, egy 
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Deskartes tudományával , hogy azt népének nyelvére átültesse." Valljon végül önmagáról : „Müveim 
írása közben nem töltöttem haszontalanul időmet, szüntelenül gondoltam szülőhazámra, és megkezdtem 
bálám lerovását, mellyel tartozom néki . " 

Apácai Csere János (eredetileg Csere János) 1625. június 10-én született szabad székely paraszti 
családból. Tanulmányai t szülőfalujában, Kolozsvárott és Gyulafehérvárott végezte. Az egykori fejedelmi 
székhelyről Geleji Katona István püspök segítségével hollandiai egyetemre küldték ösztöndíjasként. 
1648—1653-ig tanul Hollandiában, főleg Utrechtben. Itt ismerkedik meg mélyebben az angol polgári 
forradalom eszméivel, a presbiterianizmussal1 és annak haladóbb irányzatával, az indipendens gondola-
tokkal. De hatással volt rá a francia polgárság deskartesi filozófiája is. Tevékenysége a teológiai szem-
lélet egyeduralmának megszüntetésére irányult. Határozot tan elválasztotta a rációra, az értelemre ala-
pozó emberi bölcsességet a hitre épülő isteni bölcsességtől. Hollandiában gyűjtötte össze a Magyar En-
ciklopédia anyagát , és itt kezdte kinyomtatni 1653-ban. Ez a műve lényegében az első magyar nyel-
ven írt tudománytár , amelyben Apácai magyar nyelven szól az olvasóhoz. E k k o r szólal meg először 
nyelvünkön Ramus, a francia fi lozófus, Kopernikus a heliocentrikus elmélet megalkotója, és René 
Descartes, aki megfogalmazta az örök kételkedés elméletét. Az Enciklopédia a természet tudományok, 
a társadalomtudományok és a teológia keretében tételesen tárgyalja az akkor i tudományos világ ered-
ményeinek összességét. A nyugati világ tudományának fejlettsége döbbent i rá hazájának elmaradott-
ságára és a magyar nép szellemi korlátoltságára. A bajok gyökerét abban látta, hogy az iskolákban la-
tin nyelven tan í tanak , és a tudományok tárát, a könyvet sem a nép nyelvén írják. Feladatul tűzte ki, 
hogy népének nyelvére lefordítsa a tudományok összességét. Az Enciklopédiában ír ja: „ E z a látvány 
lebegett szemem előtt éjjel nappal, és oly hevesen kínozta lelkemet, hogy gyakran elűzte szemeimről 
az álmot, elvonta figyelmemet a tanulásról, és minden gondolatomat az a vágy foglalta el, hogy segít-
sek szülőhazámon. Ezért nekidühödtem az írásnak és . . . hozzáláttam, hogy minden fajta tudomány-
ból magyar nyelvre fordítsak valamit . . . " A felemelkedés biztos útját az anyanyelvi oktatásban látta. 
„Felemelkedni csak a tudásban lehet — mondja Apáczai — de mi némák vagyunk, barbarus állapot-
ban élünk, a tudománynak nincsen magyar nyelve." Az általa megismert nemzetek szellemi fejlettségét 
is az anyanyelvi oktatással magyarázza: „Nem csoda — írja az Enciklopédia előszavában —, hogy azok 
a népek tudás és műveltség dolgában túlszárnyaltak minket , hiszen az összes tudományokat anyanyel-
vükön olvassák és közlik, tanít ják és tanul ják ." 

Hollandiából hazatérve a gyulafehérvári akadémia tanárává nevezték ki. Itt jelentette meg két ki-
sebb müvét 1654-ben, a Magyar logikácskát és a Tanács című pedagógiai iratát. Haladó gondolkodása 
azonban csakhamar kiváltotta a konzervatív tanári kar nemtetszését. Kivált éles hangon támadta Badi-
rius Izsák, aki egykoron a kivégzett I. Károly angol király lelkésze volt, s Angliából elmenekülve Gyula-
fehérvárott kapot t tanári állást. A presbiteriánus tanokat valló Apácait nyíltan megtámadta és II . Rá-
kóczi György fejedelem címére adreszálva mondja : ,,. . ama gazembereké helyett a fejedelmek vére 
fog kiömleni." (Utalás I. Károly kivégzésére). A célzás megtette hatását, és a fejedelem magából ki-
kelve jelentette ki : „Apáczai uram, a Medgyesi presbiteriomot, amíg élek, ide be nem hozza kend. Mást 
ne tanítson, mert Isten engem úgy segéljen, valami mást tanít, a Marosba vettetem, vagy a toronyból 
hányatom le." Az angol lelkészről írja Németh László: „Apáczaiban ő — emigráns szimattal — a ha-
zai felforgatók, presbiteriánusok, indipendensek erdélyi rokonát kereste, s a Stuartok sorsával akar ta II 
Rákóczi Györgyöt rémíteni." 

A haladó eszmék vállalásáért Apácait megfosztották tanári állásától, és csak a fejedelemasszony, 
Lorántffy Zsuzsanna közbenjárásának volt köszönhető, hogy nem történt komolyabb bántódása. Gyula-
fehérvárról elkerülve a kolozsvári kollégiumban kapott katedrát. Ebben az iskolában tanított egyko-
ron Szenei Molnár Albert, a híres hitvitázó és zsoltárkészítő. Apácai mellőzötten és üldözötten is hű 
maradt eszméihez. Ezt igazolják a kolozsvári kollégiumban tartott székfoglalójának szavai is: „Ideje 
hát, hogy felébredj , te álmos, te mámoros, te hályogos szemű magyar nép ! Végre, végre ébredj fel az 
álomkórból, leheld ki magadból Bakkhoszt , kinek folyton áldozol, oszlasd cl gyógyírral szemeid homá-
lyát! Nézd, szemléld, vizsgáld, milyen forrásból ered tömérdek nyomorúságod, melynek súlya alatt gör-
nyedsz. Drága gyermekeid, hazánk reményei, már bölcsőjüktől fogva a tudat lanság feneketlen örvényébe 
merülnek, és így felnőtt korukban sem látják meg soha a világosságot, sem saját javukat, sem a haza 
javát. Még egyszer mondom hát, serkenj fel és állíts alsó iskolákat . . ." 

A kolozsvári kollégium épületének egv része még ma is látható a Farkas utcai templom mellett — 
műemlékké nyilvánítva. Itt Kolozsvárott új erővel látott munkához. Munkakedvét fokozta, hogy ta-
nítványai szép számmal jöttek utána Gyulafehérvárról . Új tanári kart szervezett maga köré, és anyagi 
támogatásért fordult Lorántffy Zsuzsanna fejedelcmasszonyhoz: „Kegyelmes asszonyom, noha jól tu-
dom, mely sok ecclesiák támaszkodnak a Nagyságod fejedelmi kegyességre, mindazáltal . . én is, Nagy-
sagodnak egyik méltatlan cliensc, kényszerítettem scholám nevével nagy szükségében Nagyságod előtt 
esedezni . . ." Apácai merész terveket szőtt. A legmagasabb képzés érdekében akadémia felállítását 
szorgalmazta Tervezetet készített „Egy magyar akadémiának lerajzolása" címmel és pártfogásra az új 
fejedelem elé, Barcsav Ákos elé terjeszti 1658-ban: „Kisebb vagyok, kegyelmes uram, mind magam s 

'A kálvinista vallás angliai cs az észak-amerikai változata (Szerk.). 
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mind ez iráskám, mintsem bátorságosan az Nagyságod méltóságos tekinteti előtt megjelenthetném . . . ez 
kicsiny iráskámban nagy közönséges haszonra igyekezem, szívesen fájlalván a szegény magyar nemzet-
nek académiája nemlétéből kiszármazott s ez világon széljelterjedett barbarus nevét s honjában is rette-
netes kárát, kinek jelenthetem fá jda lmamat , a mutathatom erről való orvosságkereső supplicatiómat . . . " 

Tudósi meglátásaival azonban messze megelőzte korát . Terveit halomra döntö t ték , és az akadémia is 
csak puszta áb rándnak bizonyult. A XVII . századi Erdély nem is volt alkalmas az ily merész tervek 
megvalósítására. Ál landó kül-és belháborúk sújtották az osztrák és a török világhatalom közé szorult 
Erdélyi fejedelemséget. D e az elismerés, amit nem kapott meg a hatalmasságoktól, a hálás taní tványok 
lelkéből fogant, s ez a legnagyobb jutalom egy pedagógus számára. Hallgassuk meg mit ír róla Bethlen 
Miklós erdélyi kancellár: „Apáczai . . . a tudományt és könyvek olvasását úgy megszerettette vélem, 
hogy azt senki és semmi ki nem űzhet te az elmémből . . . Apáczait . . . az isten ebből az ostoba háládat-
lan magyar világból, mely ő reá méltatlan volt, kivetette . . . ha maradéka marad t volna, és módom 
lett volna benne, bizony megmutattam volna, hogy én Apáczait mint atyámat úgy tartottam, szeret-
tem, becsültem, s emlékezetét ma is becsülöm." 

Fiatalon, alig 35 évesen, tüdővészben halt meg a magyar tudományos nyelv megteremtője és a szá-
zad legnagyobb pedagógusa. „1660. január 9-én szomorú menet kanyarodott a kolozsvári házsongrádi 
temető hóborította fái közé — írja Kocziány László. Papok, deákok, polgárok sorakoztak fel egy ko-
porsó, és az azt kísérő halálra vált asszonyka mögé. A bámészok azt beszélték, hogy Apáczai G e r e Já-
nos uramat kísérik utolsó útjára, de azt már kevesen tudták , hogy a XVII . századi Erdély művelődésének 
legnagyobb apostolát temetik, aki még nem is olyan régen azt ígérte, hogy addig nem hal meg, míg ta-
nítványaival meg nem ismerteti magyar nyelven az összes tudományokat . . . " Kopjafás sírja elenyé-
szett. Magam is hiába kerestem egy nyári délután — nem találtam. De jelképesen odavésem Székely-
föld nagy fiának sírkövére emlékeztetőül Bartalis János nekrológját : 

Lobogott egy láng!. . . 
Ott kelt életre Apácán, 
az Olt menti kicsi faluban 
és felszökkent égmagasra. 
A 17-ik század, vérzivataros fegyvercsörgése 
volt a bölcsödaU, mely végigkísérte 
rövid élete folyamán 
34 évet élt. „ « . . . . » . 

Dr. Szenassy Zoltán 

Egy kiaknázatlan helytörténeti forrás: 
a II. József-féle országos kataszteri földmérés 

Célom a II. József-féle magyarországi országos kataszteri földmérés jelentőségének, forrásértékének 
megvilágítása a helytörténetírás különféle ágazatainak, s különösen a földrajzi nevek gyűjtésének szem-
pontjából. Ezt a kataszteri földmérést sokan még ma is összetévesztik Magyarország első katonai fel-
térképezésével, amelyet — tévesen — II. József-féle katonai felvétel (josefinische Aufnahme) néven is szo-
kás emlegetni. Ez utóbbit még Mária Terézia rendelte el 1764-ben, bár végrehaj tásában (1782 és 1785 
között) II . Józsefnek is jelentős szerep jutott. Ezeket a katonai célokat szolgáló — és sokáig katonai 
t i tokként is kezelt — térképeket [a hozzájuk tartozó „országleírások"-kal (Landesbeschreibung) együtt] 
a kartográfusok, geográfusok, településtörténészek s más, táj történettel foglalkozó ku ta tók , az 1930-as évek 
óta — mióta a mai Magyarországra vona tkozó lapjai hazánkban is hozzáférhetők — egyre szélesedő körben 
jól felhasználják.1 Kevesen tudnak azonban (néha még a más történeti korokkal foglalkozó szakemberek is) 
az említett kataszteri földmérésről, illetőleg többnyire csak annyit tudnak róla, hogy dokumentumai jórészt 
elpusztultak. 

Magyarországon — jól tudjuk — nemcsak a könyveknek, hanem a levéltári i ratoknak is megvan a 
maguk — gyakran szomorú — sorsa. Jól példázzák ezt a t émánkhoz tartozó iratok és térképek pusztulá-
sának és részben való megmaradásának viszontagságai, s különösen a hajdani népélet megismeréséhez 
páratlanul értékes forrásanyagot őrző — s témánk kutatástör ténetének szempontjából is igen jelentős — 
Kecskeméti Városi Levéltár irataioak balvégzete. Gondos vezetői ugyanis úgy kívánták menekíteni a le-
véltárat a második világháború viszontagságai elől, hogy a Duna—Tisza-közi homokvidék egy isten 
háta mögötti, biztos menedéknek hitt tanyájába szállították. Sajnos, végül is az egész környéken csak arra a 
tanyára esett bomba, s ott pusztult az egész levéltár. 

A kutatók már századunk elején felfigyelhettek volna a t émánkhoz tartozó, megmarad t levéltári iratok 
jelentőségére. Ugyanis egyik folyóiratunk szűkszavú kommentárra l már akkor 63 oldal terjedelmű táblá-
zatos kimutatást közölt a földmérés lappangó iratanyagaból.2 Hogy ez nem tör tént meg, talán éppen a 
folyóirat szerkesztőségének ígéretével magyarázható: „Az itt először nyilvánosságra hozott anyag részle-
tes feldolgozását lehetőleg még ez évben reméljük közzétenni ." 
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