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Bakó Botond 
 

Apáczai évfordulók Erdélyben 
 

„Holtodban is dicső Professzor! 
Törékeny tested rejtse bár sír mélye, 
Századok ködén át ránk ragyog 
Lángoló szellemed fénye.” 

(Szabó K. Attila: Csere János ébresztése) 
 
A XVII. század egyik legjelesebb magyar gondolkodójára, a tudós-peda-

gógusra, két évben egymás után emlékeztünk. 2009-ben halálának 350. (1659) 
és 2010-ben születésének 385. éves (1625) évfordulója jó alkalmak voltak az ér-
deklődő közönség számára a visszatekintésre. Apáczairól lévén szó, egyben a 
jövőbe nézésre is. 

 A nagy pedagógus öröksége sokáig viták tárgya volt. Vita Zsigmond 
XX. századi enyedi közíró véleménye szerint: „Kevés írónk és tudósunk volt, 
akinek annyit változott és ingadozott az értékelése halála után, mint az Apáczaié.” 
Hosszú hallgatás után fokozatosan fedezték fel valódi időtálló igazságait. Érté-
kelésében halálának a 200 évfordulója (1859) volt a fordulópont. Azóta sok át-
fogó és részletező tanulmány látott napvilágot Erdélyben és az anyaországban 
egyaránt.  Így született meg az Apáczai életmű gazdag utóélete.  

Az újraértékelésben kimagasló szerepet töltött be Dr. Neményi Imre bu-
dapesti író, tanfelügyelő és államtitkár (1863–1942), aki 1892-ben megírja Apáczai 
Csere János mint pedagógus című terjedelmes munkáját, majd 1902-ben összegyűjti 
pedagógiai műveit. Rávilágít arra, hogy a pedagógia területén vannak igazán ki-
magasló érdemei. Erdélyben Tavaszos Sándor írása Apáczai születése évfordu-
lóján (Apáczai Csere János személyisége és utóélete, Kolozsvár 1925) méltó 
nyitánya volt erdélyi feltámadásának. 

Személyes kötődésem a nagy pedagógus életművéhez akkor kezdődött, 
amikor kezdő egyetemista koromban apám könyvtárában kezembe akadt az 
Enciklopédia. Később elolvastam kitűnő Apáczai tanulmányát is. A sors úgy 
hozta, hogy diák- és tanáriskoláim közül kettő Apáczai hajdani iskolája is volt. 
A 2-es számú Fiú Líceum  (a régi Kolozsvári Református Kollégium állami 
utódja) volt a középiskolám. Később tanárként több mint két évtizedet töltöt-
tem a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban, amely jogutódja a gyulafehér-
vári „Academicum Collegiumnak”. Mindez lassan Apáczai csodálójává avatott, 
és arra késztetett, hogy tanulmányozzam rövid, de tanulságos életét és rendkí-
vüli életművét. 
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Emlékezések az erdélyi múltban  
 
Az erdélyi megemlékezések nem teljes krónikáját a régebbiekkel kezdjük. 

1926 január 17-én (elhalasztott ünnepség 1925 decemberétől) a Bethlen Kollé-
giumban Apáczai születésének 300 éves évfordulója alkalmából nagyszabású 
ünnepséget tartottak. Meghívták az iskola barátait és az érdeklődő városi 
közönséget, és természetesen ott volt az iskola diáksága és tantestülete. A beve-
zető szavakat Juhász Albert kollégiumi vallástanár tartotta, idézünk akkori sza-
vaiból:  

„(…) S hogy az iskola milyen drága nekünk, az mutatja, hogy a magyar 
iskolaügynek is van vértanúja, Apáczai Csere János (…). Megindul egy kis székely 
fiú nagy csudálkozó szemekkel s lelkében a csudálkozás drága adományával s 
néhány esztendő alatt bejárja fél Európát”. Járai István igazgató-professzor 
emlékbeszédében Széchenyi mellé állította: (…) „hiszen mindketten a feléb-
redés, a megmozdulás hajnali óráit hirdették”. Az ünnepség egyik fénypontja 
volt, amikor az iskola költő-professzora, Áprily Lajos előadta saját költeményét:  

„Tavasz a házsongárdi temetőben” (…A tavasz jött a parttalan időben / 
s megállt a házsongárdi temetőben / Én tört kövön és porladó kereszten / 
Aletta van der Maet nevét kerestem /…S nagyon szeretném, hogyha volna 
könnyem, / egyetlen könny, hogy azt a dallamot / Aletta van der Maet-nak 
megköszönjem.) Az  Enyedi Újság két számában (1926 jan. 10 és 24) tudósít az 
ünnepségről, de megemlíti az 1925–26-os tanítóképezdei értesítő is.  

1975 – a születésének 350. évfordulója – újabb nagyszerű alkalom volt 
Apáczai emlékének, értékeinek megerősítésére, amit Kolozsváron országos ün-
nepség keretében rendeztek meg. Meghívott volt Ortutay Gyula a Magyar Aka-
démia tagja, akinek jelenlétében Apácán felavatták a mellszobrát. A Korunk 
folyóirat emlékszámot jelentetett meg (1975/5), amelyben a nagy tudós érde-
meihez méltóan szerepel. 1973-ban elkészül Kós András szobra a képzeletbeli 
Apáczairól. Gy. Szabó Béla metszete jelképe lesz az Igaz Szó marosvásárhelyi 
folyóiratnak. Kiállítják Gergely István Apáczai-emlékművét. 

 
Évfordulós ünnepek a bölcsőhely körül  

 
Apáczai a Barcaságban, az Olt menti Apáca községben született, ahol 

szülei és tanítója idejekorán észreveszik a fiú kiváló képességeit. Az elemit a 
helybeli iskolában végzi, ahol megalapozza latin nyelvtudását. A ma vegyes, 
román és magyar nyelvű iskolában a születési évforduló alkalmából tartottak 
megemlékezést (2010 jún. 20). Ezt maga az igazgatónő, Soós Margit jelentette 
be májusi udvarhelyi előadásán.  
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 Csíkszeredában (2009. 
dec. 10), a tudós nevét 
viselő Pedagógusok Há-
zában zajlott az „Apáczai 
emlékévet záró elmélke-
dés.” A programszerve-
zők – az RMPSZ és az 
Apáczai Csere János Pe-
dagógusok Háza – ízlé-
ses és tartalmas műsor-
füzetet bocsátott ki az 
előadások rövid ismerte-
tésével. A Burus Siklódi 
Botond igazgató által megszervezett ünnepségen a három előadó különböző 
szemszögből világította meg Apáczai életének ma is élő tanulságait. (Dr. Fodor 
László a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem előadótanára: „Apáczai Csere 
János napjainknak is üzenő eszméi”; Bakó Botond a Bethlen Gábor Kollégium 
ny. tanára: „Apáczai emlékek és üzenetek”, illetve Szőcs Judit, kolozsvári tanár-
nő: „Kolozsvárról jöttem”.) Az előadáson tanárok, tanítók, diákok és más ér-
deklődők vettek részt. Közvetlenül a kezdés előtt a jelenlevő helyi újságok és a 
rádió élénk érdeklődése közepette sajtóértekezlet zajlott, amit jelentős vissz-
hang követett a székelyföldi sajtóban. (Hargita népe, Udvarhelyi Híradó, Csíki 
Lapok és a Csíki Híradó rádió.) Az előadásokat színvonalas kultúrműsor és 
koszorúzás zárta. A szobor előtt Szabó K. Attila ny. tanítóképzős pedagógia-
tanár erre az alkalomra írt versét: „Csere János ébresztése” címen unokája sza-
valta el az épület előtti Apáczai-szobornál. 

2010. máj. 20-án a 
székelyudvarhelyi Bocskai 
István Közösségi Házban 
tartalmas Apáczai-ünnepség 
zajlott népes közönség előtt: 
Emlékezés Apáczai Csere János-
ra születésének 385 éves év-
fordulóján címmel. Az ün-
nepség a II. Udvarhelyi Vá-
rosnapok gazdag program-
jába illeszkedett (2010. má-
jus 12–21). Az RMPSZ szé-
kelyudvarhelyi szervezete, 
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Szabó K. Attila és Szász Zoltán által létre-
hozott rendezvényen öt előadás hangzott el. 
(Soós Margit igazgató-tanárnő: „Ahol a böl-
csőjét ringatták”, Szabó Éva udvarhelyi 
tanítónő: „Apáczai életének és munkásságának 
főbb állomásai”, Bakó Botond: „Apáczai kül-
földi tanulmányai és utazásai”, Róth András 
Lajos tudományos kutató: „A Magyar Ency-
clopaedia, az első magyar nyelvű Tudomány-
tár”, Szabó K. Attila ny. pedagógia tanár: „Az 
iskolák fölötte szükséges voltáról” és „Apá-
czai a pedagógus gondolkodó”.) 

Minden előadás más-más oldalról mél-
tatta a rövid élet és életmű egy-egy sajátosságát. 
A figyelő és hozzáértő közönség elismeréssel nyugtázta az érdekes felvetéseket, 
amelyekből végül egy Apáczai-összkép bontakozott ki. Jól oldotta az előadásokat 
a színvonalas kultúrműsor, ami szavalatokból és zenéből állt. Szalay Zsuzsanna 
pszichológus – a Backamadarasi Kis Gergely Gimnáziumból – Áprily Lajos: 
Tavasz a házsongárdi temetőben, és Szabó K. Attila: „Csere János ébresztése”,  
a mottóban idézett költeményét szavalta mély átéléssel. Nagy Beatrix IV. o. 
tanuló a Dr. Palló Imre Művészeti Középiskolából, Elek István felkészítő tanár 
segítségével és Zerkula György tanár zongorakíséretével Hansitt Boleróját adta 
elő igen nagy hozzáértéssel.  

 
Történelmi iskoláinak emlékezete 

 
Apáczai gyökereit tekintve elsősorban két iskolához kötődik: a gyulafe-

hérvári–nagyenyedi „Academicum Collegiumhoz” és a kolozsvári Református 
Kollégiumhoz. Mindkét nemzeti-történelmi kollégiumnak tanulója volt, és 
később tanára is lett. Negyven évvel alapítása, illetve akadémiai rangra emelése 
után (1622), Apafi Mihály erdélyi fejedelem a Gyulafehérvári Kollégiumot ter-
mészetes jogutódként áttelepíti birtokai középpontjába, Nagyenyedre (1662). A 
Kollégium áthelyezése idején Apáczai már nem él, nagy múltú iskolája ennek 
ellenére mindig számon tartotta. Szellemisége, összekötő kapocs a már nem lé-
tező gyulafehérvári és a máig működő enyedi kollégium között. Mészáros 
István korunk legnagyobb magyar iskolatörténet-írója „Iskolatörténeti kalei-
doszkópjában” (1989) konkrétan is foglalkozik a gyulafehérvári iskola nagy-
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enyedi utódéletével. A megszakításos, de szellemiségében mégis folyamatos 
iskolai létet a következő szavaival is igazolja: „(…) ami az iskola élettörténeti 
folytonosságát illeti, egy iskolának egyik épületből másik épületbe való telepü-
lése (telepítése) nem okozta az iskola történeti folytonosságának megszakadá-
sát. A tanításnak néhány évre (esetleg évtizedes vagy több évtizedes) időbeli 
szüneteltetése utáni újrakezdés nem jelenthette az iskola megszűnését, illetőleg 
egy új iskola kezdetét”.    

A két történelmi iskolának közös vonásai vannak. A súlyos történelmi 
körülmények miatt meg-meg akadó, de sohasem megtört históriájukban mindig 
élt egy szellemi folytonosság, amelyben minden időkben előkelő helyet foglalt 
el Apáczai Csere János  neve. A mai napig élenjárnak a nemzeti önismeret ne-
velésében. Közösséget nevelő és megtartó  erőt jelentenek. A tudomány és a 
kultúra kiemelkedő egyéniségeit adták az erdélyi magyar társadalomnak. 

Iskoláiba menet, vagy éppen külföldi tanulmányútjai alkalmával, átutazó-
ban többször járt Nagyenyeden. A Hollandiában doktorált fiatal pedagógus 
gyulafehérvári konfliktusa idején, a fejedelem papi állást is felajánlott neki a kis-
városban, amit nem fogad el. 1990 
októberében, a Nagyenyedi Vár-
templom építésének 750 évfordu-
lóján Pásztori Kupán Mária tiszte-
letes asszony felkérésére telt ház 
előtt előadás hangzott el a nagy 
pedagógus elődről. Nem volt év-
forduló, a téma örök aktualitása és 
modellértéke volt, a szószékről el-
mondott előadás motivációs ereje. 
(Bakó Botond: „Az élő Apáczai 
Csere János”)  

Az enyedi Dr. Szász Pál 
Magyar Közösségi Házban Apá-
czai halálának évfordulóján (2009. 
december 18.) az Áprily-estek kere-
tében hangzott el előadás (Bakó 
Botond: „Apáczai utazásai és iskolái”), amelyben az előadó a tudós-pedagógus 
életének utazásairól, valamint a célpontokról, az erdélyi és nyugat-európai 
iskolákról, illetve egyetemekről értekezett. Minden út végén egy-egy új iskolai 
intézmény és egyben egy új világ várta, amely kitárulkozik előtte, és amelyet 
magába szív. Később új szellemiséggel felvértezve, visszatérve tanárként igyek-
szik átitatni ezeket az intézményeket a kor haladó eszméivel. Józsa Miklós ny. 
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magyar tanár a Szabadságban írt cikkében említi meg Bod Pétert, a magyarigeni 
bölcset, aki így összegezi dr. Apáczai munkásságát: „Ha ez az ember tovább él-
hetett volna, úgy lehet ítélni, hogy a tudományok is jobb lábra álltak volna, mivel 
neki a tanításban nagy földön mása nem volt…”  A műsort Bakó Boglárka 
VIII. o. kollégiumi tanuló szavalata: „Tavasz a házsongárdi temetőben”, Szilágyi 
Márta IX. o. óvóképzős tanuló Kányádi Sándor: „Apáczai” című versmondata, 
és Turzai Melán aligazgató Sütő András: „Apáczai Csere János emlékezete” 
című írása tette még emlékezetesebbé: „Bűvös köréből biblikus derengésben, 
nyelvünk lépett ki vele Európa terein…”  

Születése évfordulójának az évében (2010. máj. 29.), az enyedi kollégium 
a VII. „Bethlen Napok” Tudományos Konferenciáján egy előadással emléke-
zett meg a nagy pedagógus elődről, az iskola tanárai és diákjai jelenlétében. 
(Bakó Botond: Híd az évszázadok felett). A kolozsvári Református Kollégium-
ban osztályonként belső ünnepségeken emlékeztek Apáczaira, a 453 éves iskola 
első igazgatójára. A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban folyó 
év máj. 27–29 között Apáczai-napokat tartottak, ahol a gazdag programban – 
többek között – vetélkedők, tudományos szakköri dolgozatok, de előadás is 
szerepelt az iskola névadó pedagógus életéről és munkásságáról, valamint ko-
szorúzás a Házsongárdi temetőben. 

  Évfordulós emlékünnepélyek egyöntetű tanulsága szerint az útmutató 
Apáczai-életmű századokat áthidaló, maradandó modell, „a tudósi-tanári füg-
getlenség szimbóluma”, a mának is pedagógiai értékeket közvetítő, életképes és 
ösztönző erőforrás. 
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