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DOBOSSY LÁSZLÓ

Comen iUSés a magyarok
Olyan ügy bemutadsára vállalkozom, amely - általános megfigyelés szerint -

félreérthetcSmódon van jelen közgondolkodásunkban. Comenius családjának magyar
származásáról van szó.

Az említett félreértheteSségetszámos példával szemléltethetem. Most csak három-
ra hivatkozom. Ha tájékozódás végett az 1976 és 1984 közt négyszer is kiadott Világ-
irodalmi Kis/exikonhoz fordulunk - föltételezve, hogy az ilyen kézikönyvek rendelteté-
se a pontos adatközlés - a Comenius CÚDsZÓalatt ezt olvashatjuk: "a magyar-morva
határon s~etett, magyar szülcSktcSl.családi neve Szegesvolt." Ha pedig föllapozzuk a
népszero Utikönyvek sorozat Magyarországdmli kötetét. a Sárospataknak szentelt feje-
zetbcSlarról értesülünk, hogy "itt tanított Comenius, mav.ar származású cseh-morva
pedagógus" (371). Hasonló szöveget hallunk a hivatalos Iclsér6tcSlis, ha meglátogatjuk
a nevezetes kollégium gazdag múzeumát, s megállunk a Comenius-emlékeket bemutató
teremben... Mi hát az igazságaz idézett állitásban?

Jelen cikkem azt a kérdést kivánja tisztázni, ho2Vmilyen mértékben jogos, illetve,
h ' 1 ' , I ' ,,"f' ak ' ",. d dag

'
ogy nem tu zas-e egyerte muen magyar szarmazasun mmosltem a mo ern pe 0-

giai gondolkodás egyetemes tekintélyli alapvetcSjét?
..

Egy nemrégiben - Poznaóban - elcSkerült dokumentum fontos adata nyomán
újabb cseh családtörténeti kutatások kétségbevonhatatlanul megállapították, hogy Co-
menius 6sei. apai ágon, valóban Magyarországról származtak, s a családot eredetileg
Szegesnek hívták. Az emlitett irat ugyanis azt tartalmazza, hogy Comenius - hányatott
élete vége felé. 1660tájt, Amszterdamban - egy cseh nyelvli ajánlást fogalmazva ekképp
pontosította családi nevét: "Drága szü16hazámnak, Morvaországnak, Mí fiai egyike:
Jan Amos Ko..., nivniceiSzeges,akit atyjaután Komenskynekneveztek".E lelet - ért-
het6en - újabb lendületet adott a comeniológia néven ismert tudományszaknak.

A dél-morvaországi Uhersky. Brodban mliköd6 Komensky Múzeum különleges
feladatának tekinti az eddig - ilyen vagy olyan okból - homályban maradt Comenius-
problémák föltárását. Ezek közé tartozik a világhatású pedagógus cSseire,szüleire,
rokonaira, leszármazottaira, valamint a mindmáig megállapítatlan szül6helyére is vo-
natkozó adatok összegylíjtése és tudományos rendszerezése. E szorgos munka eddigi
eredményeit példás alaposságga1foglalta össze a múzeum igazgatója, FrantiJek Vyskocil
abban a gondosan adatolt családtörténeti monográfiában, amely 1990-ben jelent meg,
s amelyhez szíves baráti közvetítéssel jutottam hozzá. Az alábbiakban f6ként e becses
kiadvány közléseire támaszkodom.

A helyi levéltárakban föllelt különféle iratok egyeztetése megbizhatón és fölöt-
tébb tanulságosan tájékoztatnak a Szeges család sorsáról, s egyben - túlzás nélkül
mondhat6n - a közép-eur6pai néptörténelem sajátos mozzanatair6l a XVI. és a XVII.
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században. Eszerint a Magyarországr61 érkezett Szeges család 1480 tájt telepedett le
a Morva foly6 jobb partján fekv6 Uhersky Brod vár9skában. E helység akkor - ahogy
a neve is jelzi (Uhersky Brod -Magyar Gázl6, azaz Atkel6hely) - fontos állomása volt
a Magyarországb61 Lengyelországba vezet6 gazdasági útvonalnak. Arra egyel6re nin-
csen bizonyított adat, hogy az els6 Szeges- egyedül-evagy rokonaival együtt? - milyen
min6ségben lelt otthonra Dél-Morvaországban. Mindenesetre, akir61 els6 ízben tör-
ténik említés egy vagyonjogi üggyel kapcsolatos iratban, 1492-ben, kereskedéssel fog-
lalkoz6 szabad polgár, vendégl6s volt Uhersky Brodban. Az 6 fia - Comenius nagyapja
- községi elöljár6 (.bír6.) lett egy Komna new közeli faluban. Itt született Comenius
apja is, Martin, aki ugyan kés6bb visszaköltözött Uhersky Brodba, ám a - talán már
idegennek érzett - Szegescsaládinév mellé fölvette, mintegy ragadványként, a Komens-
ky (azaz Komnai) jelz6t, amely id6vel álland6sult neve maradt a terebélyesül6 család
e .komnai. ágának; jeléül annak, hogy harmadik nemzedékként 6k már teljesen be-
illeszkedtek a cseh-morva népközösségbe. Ezt nemcsak a házasságkötések mozdították
el6, hanem a vallásfelekezetben akkortájt foly6 bens6séges társadalmi tevékenység is.

Ugyanakkor viszont a b6ven tenyész6 s a Vyskocil-monográfiában részletesen
fölsorolt Szeges nemzetség összes többi ága meg6rizte a hajdan Magyarországb61 ho-
zott, s id6vel Segesrem6dosult nevet. Ám ezekr61 az oldalági rokonokr61 csupán nyil-
vántartási adatok olvashat6k a méltatott könyvben: életüket és sorsukat éppúgy ho-
mály fedi, mint az akkortájt föltehet6en szintén idesodr6dott más magyar családokét;
e háborúk dúlta és viszályok szabdalta térségben a dokumentumok vajmi ritkán vészel-
ték át a különféle pusztÍtásokat. Hiszen a leggondosabb kutatás lám a Szegesekr61 is
csupán azért fedett föl valamivel többet, mivel az egyik rokon - Komensky (Comenius)
néven - világnagyságlett.

Arr61 azonban, sajnos, szintén nem 6rz6dött meg bejegyzés, hogy amikor ponto-
san száz évvel az els6 Szegespolgár Uhersky Brod-i hivatalos említése után, 1592. már-
cius 28-án megszületett Martin Szeges Komensky fia, Jan, aki kés6bb Jan Amos Ko-
mensky (Comenius) néven lett a .népek tanít6ja., az anyakönyvbe melyik családi név
került. Eddig ugyanis a legszorgosabb kutatással sem sikerült kideríteni, hogy hol
született a cseh mlivel6déstörténetnek e kétség nélkül legjelent6sebb személyisége.
A kutat6k véleménye három helység között ingadozik. Vannak, akik Komna-pártiak,
részint az álland6sult családnév (Komensky) miatt, részint pedig huzamosabb gyermek-
kori tart6zkodás okán. Mások a szomszéd falut, Nivnicét jelölik meg Comenius szüle-
tési helyéül, mivel gyermekkorában az ottani rokonainál is több évet töltött, s mivel
kés6bb - például németországi egyetemeken vagy akár a föntebb idézett ajánlásban is -
.nivniceinek. vallotta magát. Legtöbben mégis inkább Uhersky Brod pártján vannak,
egyfel61 azért, mivel maga Comenius is gyakran mondta vagy írta magár61 (például a
sárospataki bemutatkoro beszédében), hogy 6 .Hunno Brodensis., másfel61 pedig,
amikor 1670-ben elhunyt, születési helyéül a fia szintén .Hunnobrodot" vésette naar-
deni sírkövére. E bizonytalanság azt is szemlélteti, hogy régen - tehát még a XVII. szá-
zadban is - a szü16föld megjelöléseéppúgy nem volt kötelez6en pontos, mint a szárma-
zás tudata. Mindenki az volt, aminek érezte vagy vallotta magát.

*

Mindez azonban - j6llehet, a kor és a benne élt emberek megismerése, életvitelük
és gondolkodásm6djuk fölidézése szempontjáb61legkevésbé sem érdektelen - bennün-
ket most inkább csak a vizsgál6dásom tárgyául választott kérdés összefüggésében fog-
lalkoztasson.
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Magyar származású volt-e Comenius?
Az eloadott tények és adatok világánál nem kérdéses. hogy az apai 6sök. a Szege-

sek, magyarországi eredetl1ekvoltak. Maga Comenius azonban már a negyedik nemze-
dékhez tartozott, egy eléggézárt vidéki (falusi)környezetben. amelyet mélyen áthatot-
tak a Csehtestvér Közösség nev11kés6i huszita felekezet lelkesít6 vallási és erkölcsi
tanai. Ezenkívül nem mellékes tényez6ként emHtend6, hogy a szülok, tehát az apa,
Martin Szeges is, aki magát már Komenskynek (vagyis Komnainak) nevezte, elhuny-
tak, amikor kiemelked6 képesség11fiuk mindössze tizenkét éves volt. Az ifjú ett61 kezd-
ve a közismerten magas színvonalú csehtestvér iskolákban nevelkedett, majd 1611-t61
1614-ig németországi egyetemeken tanult. Úgy vélem tehát, hogy túl óvatoskodó az
ismertetett monográfia tudós szerz6je, amid6n "bizonyítékok hiányában" vonja kétség-
be, hogy Sárospatakra érkezte eMtt Comenius tudott volna magyarul; s6t: arra sincs
semmiféle adat - sem ml1veiben.sem leveleiben-. hogy bármikor. bármilyenformá-
ban utalt volna apai e16deinekmagyar származására.

E ponton - azt hiszem - érdemes újólag emlékeztetni arra, hogy a nacionalizmus
korának kezdete e16tt a nemzeti közösséghez vagy az "édes hazához" tartozásnak má-
sok voltak az érzelmi indítékai, mint a XVIII. század vége. illetve a XIX. sz. els6 fele
óta. Els6dleges tényez6 volt a közös vallás. Comenius esetében a huszitizmus szellemi
hagyatékából1458-ban szervez6dött. szigorú erkölcsiséglí Csehtestvér Közösség eszme-
rendszere. Ne feledjük, hogy Comenius mindvégig M tagja, fölszentelt papja, majd
püspöke volt e felekezetnek, s tudatában egybefonódott a fehérhegyi csata után leigá-
zott cseh nemzet és az illegalitásba, majd emigrációba kényszerített Csehtestvér Közös-
ség sorsa. O maga - tudjuk - negyven évig, 1628-tól haláláig, 1670-ig, szül6földjét61
távol: Lengyelországban, Svédországban, Angliában, Magyarországon, Hollandiában
tevékenykedett, s pedagógusi tekintélyét, filozófusi hírnevét, vallásfelekezeti rangját
latba vetve fáradozott azon, hogy hazájának és egyházának a balsorsán enyhítsen.
Utolsó csehtestvér püspökként a szétszórtság megpróbáltatásai közt, a megsemmisülés
folyamatában még ingatag ábrándokat, hagymázos jóslatokat sem utasítva vissza. kö-
vetett el minden t61e telhet6t a közösségi remény éltetésére. Noha egyetemes távlatok-
ban gondolkodott, mégis eredend6en közép-európai szellemi ember volt.

Más utópistákhoz hasonlóan a nevelést61remélte az új ember eljövetelét, a töké-
letes társadalom és az örök béke megvalósulását. Az 6 esetében és életszemléletében
pedig szinte természetes is, hogy a temérdek megpróbáltatás közepette, a csüggedés el-
lenszeréül, a nevelés révén elérhet6nek remélt bels6 megtisztulás kínálta az emberiségre
akkortájt nehezed6 sokféle gond-baj fokozatos leküzdését. E bajok közüllegfájdalma-
sabbnak a hazájára és egyházára zúdult csapások sorozatát érezte. Korának és vallási
közösségének szemléleti módja szerint - mint "Morvaország hl1 fia" - számos iratban
vallott megrendít6n a hl1ségr61,mely nemzetéhez és a kényszerb61 elhagyott szü16föld-
jéhez fl1zte.Gondolkodásának és szellemi magatartásának szemléltetéséül hadd idézzek
pár sort abból a "végrendeletnek" nevezett elemzésb61,amelyet a pusztulásra ítélt egy-
házának siralmas állapotáról írt 1650-ben, mie16tt Rákóczi Zsigmond és Lórántffy
Zsuzsanna meghívására elindult Sárospatakra, hogy átszervezze és irányítsa a magyar
oktatásügyet, s egyben, ám korántsem mellékesen - hiszencselekvó bölcs volt! -
eredménytelen kísérletet is tegyen a Rákócziak bevonására egy tervezett Habsburg-
ellenes európai szövetségbe.

Az írásml1vészetéreáltalában jellemz6, sokfelé indázó, barokkosan zsúfolt stílus-
ban vall mélységes ragaszkodásáról népéhez, hazájához, s a velük azonosított egyházá-
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hoz. Ennek nevébenszól:.Végs6 búcsúm órájában nem feledkezhetem meg rólad, édes
hazám, cseh és morva nemzetem. Legels6ként is hozzád fordulok, téged teszlek meg Is-
tent61 kapott kincseim legf6bb várományosává... Teljes egészében neked hagyomá-
nyozom s átadom a tiszta isteni igazság kegyelmét, amelyet - más nemzetek el6tt -
Husz János által az Úr els6ként adott nekünk, s amelyet 6, tanítványai és Mséges cseh
hívei a vérükkel pecsételtek meg. Ez a te örökséged, amelyet egyéb népeket megel6zve
kaptál, ó én drága hazám.. S a vallássalegyütt Comenius szerint - aki ebben is elofutár!
- az anyanyelv ápolása szintén egyik f6 alakítója a nemzeti tudatnak és a hazaszeretet-
nek. Ugyanebben a végakaratban így rendelkezik err61: .Továbbadom neked és fiaid-
nak igyekezetemet: csiszoljátok, tisztÍtsátok és muveljétek atyáink drága, szerelmetes
nyelvét; ebben fiaim serénysége régt61 fogva ismeretes, hiszen sok tanult ember mon-
dogatta, hogy a testvérek beszédjénél és könyveinél szebb cseh nyelv nincs. És még
serényebben láttak neki ennek néhányan most, amikor eluzettek hazájukból (Csé-
falvy Eszter ford.) A serénységben - ahogy e cikkem néhány korábbi utalásából is ki-
tetszhet - senki nem múlta felül Comeniust.

Az emberi értékek teljesebb elsajátÍtása és eredményes gyakorlása végett nagy
súlyt helyezett az idegen nyelvek tanulására is; köztudomású, hogy o dolgozta ki a
nyelvoktatás akkor legmodernebb módszertanát. Emellett - számunkra is tanulságo-
san - Nagy Oktatástanának XXII. fejezetében nyomatékkal javasolta, hogy a szomszéd-
ságban é16 népeknek nemcsak a nemzetközi érintkezés nyelvét - vagyis akkor a latint -
kell használhatóan elsajátÍtaniuk, hanem egymás nyelvét is: egymást ily módon érthe-
tik meg jobban és becsülhetik meg kölcsönösen. Így juthatnak el oda, hogy a másik
felet nemcsak formálisan, szólamszeruen, hanem 6szintén, szívbol, igazán egyenlo fél-
ként fogadják el. Az említett helyen hangsúlyozottan, neveléstani és bölcseleti meg-
gondolásból min6sítette nélkülözhetetlenül fontosnak a szomszéd népek nyelvének a
megtanulását, minthogy a nyelv révén - úgymond - a maguk tiszta valójában ismer-
kedhetnek meg, közvetlenül érintkezhetnek az egymás mellett él6 és egymásra utalt
népek, amelyek - ahogy egyebütt írta - .kölcsönös vetélkedéssei serkentik egymást
a boldogulásra". Comenius e téren is abból indult ki, ami oktatástanának a vezérelve
volt, vagyis hogy az ismerttol kell az ismeretlen felé haladni; ha tehát elsajátÍtjuk
a nyelvet, közelebb jutunk a néphez is, amelynek e nyelv a legjellegzetesebb kifejezo
eszköze, s megértjük a rejtetten lappangó legbenso értékeit, amelyek egyetemes emberi
kincsek... A nyelv és a kultúra révén a másik nép iránt megbecsülés, elismerés, vonzó-
dás ébredhet bennünk. Ez az emberség próbája: Comenius eszmerendszerének leg-
szilárdabb pillére.

*

Ismeretes, hogy Comenius négy évig, 1650-t611654-igmuködött Sárospatakon.
Az itt tartott és nyomtatásban is megorz6dött el6adásaiban s egyéb alkalmi irataiban
boven lett volna módja szóba hozni 6seinek magyar eredetét. De soha nem tette. Vagy
azért, mert a negyedik nemzedék tudatában - az akkori viszonyok közt - már elhomá-
lyosult e származás emléke, vagy azért, mert Patakon - miként közismert - elég sok
meg nem értésbe, s6t irigykedésbe is ütközve célszerubbnek látszott a gazdaságilagés
társadalmilag fejlettebb "másik Európa" példájára figyelmeztetnie. Íme egy jellemzo
példa a sok közül: "A szomszédi szeretet arra késztet, kedves magyar szomszédok,
hogy mindenekel6tt komolyan tanácsoljam: törekedjetek jó és rossz tulajdonságaitokat
pontosabban megismerni, azokat növelni, emezeket kisebbíteni. Elismerem, hogy ed-
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dig sem hiányzott nemzetetekben a tehetségek m-.1ködése,de hiányzott azok alapos és
rendszeres kimuvelése. Hogy ezt magatok is megismerjétek, ha ugyan még nem ismeri-
tek, tehetségeitek kimuvelését földjeitek megmúvelésével leszek merész összehasonlí-
tani. Hogy ezeket muvelitek, mutatja a kenyér, a bor és a barmok bosége, de hogy
nem muvelitek úgy, ahogy lehetne, mutatja a sok, máig puszta vagy félig puszta hely és
a többi, csak félig muvelt föld. Ezért az élethez (még kevésbé a muvészileg készített
tárgyakhoz) szükséges dolgoknak nem mutatkozik olyan változatos bosége, mint ezen
az oly boldog földön lehetne: az épületeknek, ruháknak, bútoroknak sincs oly nagy
bosége és pompája, mint máshol; föld alatti kincseiteket, az érceket és a drágaköveket
sem magatok bányásszátok ki, hanem másokra hagyjátok, hogy azok gazdagodjanak
belolük. Egysz6val ez a szerencsés föld, ha teljesen és helyesen múvelnétek, kétszer, há-
romszor több embert is eltarthatna, mint amennyit eltart; tízszer több gyönyöcúségtek
és pompátok lehetne, ha ismemétek és használni tudnátok javaitokat (Comenius
Magyarországon,1962.94) E figyelmezteto sz6zatban lehetetlen nem észlelni az együtt-
érzést, a segitó szándékot, a fölzárk6zás kívánalmát.

A fejlodési ütemnek a nálunk már akkor is szembeötló lelassulását nemcsak a
gazdaság terén vette észre és tette sz6vá - amint láttuk: együttérzo bírálattal -, hanem
éles szemu megfigyelóként a társadalom szerkezetében és szokásrendjében is. A Rá-
k6czi György fejedelemnek ajánlott Gentisfelicitas (A nemzet boldogsága) cimú érté-
kes politikaelméleti muvében így fr errol: .Kedves magyarok, a belso békét inkább 6haj-
tanotok kell, mint dicsekednetek vele. Mert ha van hely a nap alatt, ahol az irigység és
a gyulölködés az úr, ahol az emberek belso gyulölettel és ellenségeskedésseiemésztik
magukat, vagy legalábbis nem törodnek magukkal, hanem elhanyagolják ügyeiket - ez
az a hely. Többnyire úgy viselkedtek, mintha mindenki csak a maga haszna elómozdí-
tására született volna, senki a közj6éra. Bizony bölcs közöttetek az a férfiú, akinek
ezen szavait saját fülemmel hallottam: »Aligha fordítanak bárhol a világon kevesebb
gondot a közj6ra, mint nálunk.c Lehet-e csodálkozni tehát rajta, hogy minden oldalon
hanyatlik a közj6?" (Uo., 360J Kevéssébarokkos szöveggel, ám lényegileg hasonl6 szel-
lemben akár mai szerzo is jellemezhetné igy társadalmunkat.

A Sárospatakon töltött négy év mégis rendkivül jelentos idoszaka Comenius há-
nyatott életének és pedagógusi m-.1ködésének.Ahogy búcsúbeszédében hangoztatta,
.módszerünket nálatok tártuk eloször nyilvánosság elé.. S tudvalevo, hogy kiemelkedo
alkotásai közül több is itt keletkezett, például a szemlélteto oktatás évszázados hatású
alapmúve, a méltán nevezetes Orbispictus.

*

A bizonyításui imént idézett szövegrészek, valamint a föntebb eloadott tények és
érvek alapján indokoltnak látszik, hogy a cikkem elején föltett kérdésre - magyar szár-
mazású volt-e Comenius? - szerfölött körültekintón válaszoljunk. Az természetesen
nyilvánvaló, hogy a négy nemzedékkel korábbi apai elodök, a Szegesek,magyarországi
eredetuek voltak. Másrészt azonban - miként olvashattuk, s még számtalan más hely-
ról is idézhetnénk - Comenius elkötelezetten vallotta magát Morvaország hú fiának,
a Csehtestvér Közösség mindenre kész követójének, a cseh nyelv és muveltség tudatos
gondoz6jának. Ezért késztet túnódésre az a mosolykelto kedves történet, amely a mél-
tatott családtörténeti monográfia elején olvashat6. Eszerint még a poznani levéltárban
föllelt, perdöntoen bizonyító kézirat ismertté válása elott néhány helytörténész nyo-
mára bukkant a Szeges-rokonságnak; minthogy azonban e fölfedezés századunk elso
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negyedében- vagyis a mainál is gyanakvóbb és gy11lölködobbnacionalizmus korában
- történt, e derék "tu~ósok" hosszas tanakodás után, úgy döntöttek, nem hozzák nyil-
vánosságra leletüket. Ertelmezésem szerint valószínuleg azért, hogy ne essék szeplo Co-
menius fölmagasztosult - az ido tájt leginkább Masaryk által fölmagasztosított - emlé-
kén. A cseh függetlenségi mozgalom szervezoi ugyanis foként Comenius nemzetközi
sugárzású szellemi hagyatékára hivatkozva indokolták nemzetük jogát az önálló állami-
ságra s az egyesülésre a szlovákokkal, akiket a másik nagy eszménykép, Palacky, "ma-
gyarországi cseheknek" nevezett. Másrészt, ha figyelembe vesszük, hogy a cseh nemzeti
mlíveltség méltatói szerint egyértelmlíen e Szeges-ivadékminosítheto a régi cseh iroda-
lom legérzékenyebb alkotómlívészének - akár meg is érthetjük az óvatoskodókat. Hi-
szen mi lett volna - 1922 tájt! -, ha kitudódik, hogy a legeredetibb és a legegyeteme-
sebb cseh gondolkodó s a "legszebb cseh könyv szerzoje" magyar eredeto volt?

A fölvillantott kisajátító törekvésektol eltéroen, a jelen sorok írója - korántsem
magyarként, sokkal inkább közép-európai emberként - úgy véli, hogy a vizsgált jelen-
séget: ez esetben Comenius oseinek eredetét a valóságos történelmi környezetbe s az
akkori közgondolkodásba visszahelyezve, nagyon is érdemes elgondolkodni a térsé-
günkben keresztül-kasul hat6 kicserélodéseken. Ezek során sehol oly soríín, mint itt,
nem keveredtek, nem vegyültek egymással népelemek, nemzetségek, családok, egyé-
nek... Hiheti-e bárki itt élo, hogy minden 6se egyazon etnikumhoz tartozott? Hasonl6
kételyt hangoztatott Bartók is, Liszt Ferenc származását vizsgálva: "Alapjában véve e
kérdés feszegetése nem fontos, hiszen még nyugat-eur6pai nagy népeknek nagy embe-
reinél is hány példáját látjuk a fajilag idegen származásnak. Hát még itt nálunk, Kelet-
Európában, ahol akkora a faji keveredés, mint Eur6pában sehol másutt!" (Liszt-problé-
mák, 1936J

Aligha túlzás hát úgy vélni, hogy a közép-európai néptörténelemben a Szegescsa-
lád sorsa s a belole kiemelked6 Comenius élete és sokfelé ágazó tevékenysége valósággal
jelképes értelmet kap. Nem kétséges ugyanis, hogy e példás élet s e világrasz61óéletmlí
itt kapott els6 ösztönzéseket, ebben a tájakat évszázadokon át hol egybesodró, hol el-
választ6, a népeket pedig keményen pr6bára tevo roppant történelmi olvasztótégely-
ben. Innen indult útjára, e sorsnak lett példázójává az egyetemes tudás elsajátÍthat6sá-
gának hirdetoje, a békeeszmény szószólója, az oktató bölcs, akinek el6deit és rokonait
- saját tanúskodása szerint - Szegesnek hívták, aki azonban "atyja után" Komensky
lett, s akit végül Comeniusként tisztel a világ. E szelíd forradalmár több tekintetben is
legföljebb tiszteletre méltó el6futát: a kor, amelyben élt, nem kedvezett eszméinek és
eszményeinek. Kés6bb persze, Leibniz hódolatával egyetértve sokan vallották: "Eljön
az id6, amikor nemes lelkek tisztelni fogják, amit egyedül alkottál, Comenius..." Vi-
szont egy részterületen már kezdett61 fogva elismerten hozott létre maradandó mlívet:
alapjaiban változtatta meg a neveléstudományt azzal, hogy új irányelveket, új módsze-
reket, új szervezetet adott az iskolai oktatásnak G61lehet,a nevelést csak eszköznek te-
kintette egy magasabb rendo cél megközelítésére: a pansz6fia elterjesztésére). Eötvös
Loránd azonban - az 1892. évi akadémiai emlékülésen - Comenius halhatatlan tettét

méltatva, pontosan jelezte a rész és az egész, az eszköz és a cél viszonyát: "Comenius
iskolája minden nemzetnek életet és fej16déstbiztosÍt; nem az idegen faj gy11löletének,
hanem az emberszeretetnek az iskolája."




