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Székely Győző 
 

Könyvespolcunk fölöttébb szükséges voltáról 
 

Az Apáczai Csere János soraira emlékeztető cím nem véletlenül 
került az új rovatunk, a Könyvespolc bemutatója elé, hisz ebben a 
hónapban és ebben az évben szerte a nagyvilágban megemlékező, 
méltató sorok jelennek meg a nagy tanítómesterről, Csere János urunk-
ról, konferenciákon és ünnepi üléseken emlékezik tudós, tanító és 
tanár a székely származású mesterre,  aki 1759 decemberében hunyt el 
Kolozsváron.  

A megemlékezők majd’ mindegyike elmondja, hogy Apáczai 
hatása a mai napig él, tanítása, intelmei, munkássága az elmúlt három és 
fél évszázad alatt nem vált avíttá, a modernizáció szele nem söpörte ki a 
beköszöntő beszéd gondolatait vagy az Enciklopédia előszavát sem a 
mai modern pedagógiai, didaktikai gondolkodás tárházából, sem a 
munkájukat hivatásként megélő mai tanítómesterek tudatából, gyakor-
latából. 

Mi most, a Könyvespolc beharangozója kapcsán azonban nem peda-
gógiai vagy didaktikai érveket hívunk elő „tanítástani bútorunk” 
támaszaként, elsősorban nem azokat. Csere János példáját szeretnénk 
más szempontból megközelíteni. Nem arra hivatkoznánk, hogy mit tett 
a mester, hanem arra, ahogyan és amiért tette. Különösen fontos ezt 
mérlegelnünk nekünk, „kisebbeknek”, akik életüket a „többek” között 
élték és élik, akik naponta figyelik aggódva, hogy gyermekeik, unokáik 
hogyan szólalnak meg: tisztán, szépen magyarul, vagy idegen 
szavakkal, hangsúllyal terhelten, akiket ma is öröm tölt el, amikor a 
gyermekkorukban kézhez vett szép magyar könyvekre gondolnak, 
melyek Kincskereső kisködmönként melegítették fázós önbizalmukat, 
erősítették súly alatt formálódó magyarságtudatukat. 

Mert a nagy mű, melyet Apáczai 1759 karácsonya után hagyott 
reánk, itt „él” a Farkas utcában, Kolozsváron, és a világ számos más 
„farkasutcájában” a Székelyföldtől Hollandiáig, az óceánon innen és 
túl, ahol magyar nyelvet és nyelven tanítják a tudást, az elmélkedés és 
a természet tudományát, a minket körülvevő világ csodáját. Nem 
felejtettük el tanítását, mely olvasható és idézhető, tanítható és 
tanulható ma is.  
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A példa azonban, ahogyan és amiért Apáczai dolgozott, néha 
elsikkad a tudományos méltatások, a felidézett okos gondolatok 
között. Apáczai tanítani akart, magyarul tanítani, azt tartotta fontos-
nak, hogy a „hályogosszemű magyar nép” szeméről végre lehulljon a 
hályog, a nép lássa meg a világosságot a maga és a haza hasznára. 

A 21. század embere is nagyon előkelő helyre sorolja a tanítást, 
tanítunk is sokat és sokan, annyira, hogy ma már tömegoktatásról 
beszélünk, hisz az oktatás számos eszköze és intézménye a nagyipari 
tömeggyártás eszközeire és gyáraira kezd hasonlítani, és ha az oktatás 
ipari, akkor annak művelői is könnyen az elsődleges célként a profit 
szerzését tartják a legfontosabbnak: az oktatás üzletté válik. A tudást 
minél jobb áron kell eladni, képzési formaként vagy tankönyv 
formájában, és a rendszer akkor jó, akkor működőképes, ha kellő 
hasznot is hoz a működtetők konyhájára. 

Nem tudjuk, mennyi hasznot hozott Apáczainak az Enciklopédia 
kiadása, arról sincs tudomásunk, hogy mennyire értékelték munkáját 
Gyulafehérváron vagy a Farkas utcában, de abban bizonyosak lehe-
tünk, hogy sem a tudományt magyar nyelven összefoglaló művét, sem 
a gyermekecskék okítására kifejtett napi munkáját nem adta volna föl 
semmilyen körülmények között, sem pénzért, sem gyorsan tűnő 
dicsőségért. 

Érdek nélkül tette mindazt, amit tett? Igen, ha az érdeket a 
kupecek, a vigécek szótárából határozzuk meg. Nem, ha azt tekintjük 
értéknek, ami nekünk és minden magára talált közösségnek fontos: a 
gyermek és a kultúra. 

Eljut-e ma a magyar szó és a magyarul megszólaló tudomány 
minden magyarul tanuló gyermekhez? A napi hírek ennek ellenkező-
jéről szólnak: Erdélyben nyelvet, tudatot fertőző tankönyvek kerülnek 
az iskolákba a hatalom ingyen használható „ajándékaként”, a gyermek 
sem szülőföldje földrajzát, sem népe történetét nem tanulhatja 
magyarul, a Felvidéken az a „jó hír”, hogy a tankönyvekben a magyar 
helység- és folyóneveket magyarul is leírhatják az államnyelv 
kiegészítéseként, talán ma még zárójel nélkül, Kárpátalján nem 
rendelik meg az érvényben lévő tantervnek megfelelő könyveket, a 
Délvidéken pedig van olyan tankönyv, melynek egyik lapja magyarul 
szól a diákhoz, aki a következő lapról már szlovénül biflázhatja az 
ismereteket, és még nem szóltunk a világban bárhol élő magyar 
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közösségekről és elszigetelődött családokról, amelyek kultúránk, 
nyelvünk szempontjából legalább annyira fontosak, mint a Kárpát-
medencében élő közösségek. 

Ezért tervezzük és hozzuk létre a Magyar Tankönyvtárat, melynek 
első lépéseként a kisebbségi helyzetben, szórványban élők számára 
indított lapunkban, az Őrszavakban megnyitjuk a Könyvespolc rovatot. 
Érdek nélkül.  

A részletekkel, arról hogy mi és hogyan kerülhet a polcra, még a 
karácsonyi ünnep előtt jelentkezünk, abban reménykedve, hogy a 
könyvek írói, szerkesztői számára szebb lesz az ünnep, ha munkájuk 
távolabbra is eljut, a tanítók és tanulók pedig ajándékként csodálkoz-
nak rá és „veszik kézbe”, és haszonnal forgatják majd a lapokat. 

 A rovat szerkesztői számára már megkezdődött a visszaszám-
lálás, az első könyvek feltöltése december 15-e és 18-a között történik, 
kérem olvasóinkat, kísérjék figyelemmel első lépéseinket, és javasla-
taikkal, kritikai észrevételeikkel segítsék szerkesztőink úttörő 
munkáját. 

   
     


