
müvei nem maradha t t ak huzamosabb ideig a színpadon, az eddigiek a lapján 
vi lágosan mutatkoznak. Elsősorban a pol i t ika i - tá rsadalmi helyzetre s ennek 
következéseképpen színészetünk zsengeségére kell gondolnunk; a r r a , hogy a 
magyar színház egészen másképpen és m á s törvényszerűségek allapján fejlő-
dött. imint egyébü'tt. Neun voltak feudális mecénásai, nein volt valódi polgár-
sága, népünk pedig csak felszabadulásunk után vá lha to t t színházfenntar tó 
erővé. E különös u takon induló m a g y a r színház mellé állt Vörösmar ty — a 
haladó politikus, a dramaturg , a kr i t ikus és mindenekellőtt a drámaíró. 

Mi't jelent drámatörténetünkben Vörösmarty szerepe, akkor derül k i iga-
zán ha a ku ta tás leméri színpadi műveinek 1855-öt követő többé-kevésbbé 
sikerült színrevitelét s különösen, ha a felszabadult m a g y a r színház a haladó 
hagyományok tiszteletével s a szocialista realizmus módszerével ú j r a meg-
szólal ta t ja színpadán a költő örökbecsű d rámai alkotásait . 

BÄN IMRE 

COMENIUS ËS A MAGYAR IRODALOM 

1950 májusában múlt hárcimlszáz esztendeje, hogy az akkoriban már 
v i l ágh í rű cseh tudós, a nevelés és bölcselet elismert szaktekintélye, Comenius 
Ámos János , a Rákóczi-ház többszöri sürgetése u tán végre megjelent Sáros-
patakon. 1650 őszén* azután állandó tar tózkodásra költözött a Bodrog-par t i 
k isvárosba azzal a szándékkal, hogy nagyszabású iskolai re formterve i t itt 
va lós í t ja meg, s . .Patakból Latiumot teremt".2 A m a g y a r kormány és a m a g y a r 
nevelésügy hivatalosai méltóképpen hódoltak m á r Comenius emlékének,3 a 
m a g y a r i rodalomtudomány munkása i is kötelességüknek érzik, hogy az év-
forduló alkalmából ú j r a szemügyre vegyék Comeniusnak a m a g y a r i roda-
lomra gyakorol t ha tásá t . 

Comenius, a X V I I . századi polgár i törekvések egyik jelentős képviselője. 
A „cseh testvérek" iparűző felekezetéhez tartozik (a ty ja molnár volt), s 
i f j ú korában maga is fo ly ta t kézműves mesterséget: csak 16 éves ko rában j u t 
be a la t in iskolába.4 A szorgos, takarékos , iparűző, kereskedő po lgá r i élet 
szeretete művének minden lapjáról sugárzik. Comenius 58 esztendős volt, 
amikor Magyarországra érkezett:5 sok szenvedés, üldöztetés, de nagy sikerek 
is voltak háta mögött. Nemcsak az okta tás ú j já te remtésére i rányuló törek-
vések elismert vezére, hanem a kor egyik nagytekinté lyű bölcselője is. Ter-
mészetesen ébred fel bennünk a k íváncs i ság : milyennek látta ez a nagy-
műveltségű tudós a fejlődésben e lmarad t magya r tá rsada lom képét1? Abban 
a helyzetben vagyunk, hogy e kérdésre Comenius két érdekes műve a l ap ján 
tudunk feleletet adni. Soraink csak Comenius társadalompoli t ikai eszméivel, 
s ezeknek kora m a g y a r i rodalmára gyakorol t ha tásáva l k ívánnak foglal-
kozni. Pedagógia i reform-gondolata i t , a magya r iskolának tőle kapot t indí-
tásait nem tá rgya l juk . E tekintetben az igen k i te r jed t Comenius-irodalom-
hoz u tas í t juk az olvasót. 

• 

1 Kvacsala, Johann: Çomeniius. Sein Leben und seine Schriften, Berlin—Leipzig— 
Wien, 1892, 330. Rácz Lajos: Comenius Sárospatakon, Bp., 1931, 66—67. 

' 8 Lásd Primitiae laborum scholasticorum (RMK. II. 773) c. művének 58. lapján 
és főleg a Schola pansophica IV. részében. (Rácz L. id. m. 86.) 

3 L. Darvas József beszédét, Köznevelés, 1950. jún. 1-i szám, 305 és 330. I. 
4 Kvacsala, id. m. 9. 
5 Comenius magyarországi tartózkodásának részletkérdéseit illetőleg 1. Rácz Lajos-

nak az 1. sz. jegyzetben említett könyvét. 
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Comenius sárospataki beköszöntő beszédét 1650. nov. 24-én tar tot ta Rákó-
czi Zsigmond, Lórán t f fy Zsuzsánna, a kollégium pátrónusai és az egész diák-
ság előtt A lelki tehetségek kiművelése6 címen. A beszéd a művelt nép fogal-
mát kezdi fejtegetni, s ezt az ant ik retorikában megszokott párhuzamos jel-
lemzéssel teszi, szembeállítva vele a barbár népet. Ha e jellemzés nem egészen 
független is a korabeli humanista állambölcseleti művektől, megfigyeléseiben 
mégis annyi találó és pedig a magyar viszonyokra találó vonás van, hogy 
érdemes vele kissé részletesebben foglalkozni. 

A művelt népet — mondja — az emberies erkölcsök és a jól rendezett 
állam jellemzik. Mindenki szolgál mindenkinek a sa já t munkakörében. A ba r -
bárok között viszont senki sem alkalmazkodik másokhoz, minden szerteszéjjel 
van, kölcsönösen akadályozzák egymást. A művelt népnek a világ minden 
eleme szolgál, a természet semmit sem tud előle elrejteni, másfelől nem is 
hagy semmit kihasználatlanul a természet kincseiből. A barbárok kezén pedig 
még a földi paradicsom is elzüllik, elmocskosodik. A művelt nép jól él, 
bővelkedik; a jövőbe lát, gondoskodik, magtárai , fegyvertárai , gyógytárai 
vannak, a barbár mindig szegény és szennyes. A kiművelt népnek fényes, 
sűrűn lakott, mesterségekben gazdag városai vannak, a műveletlennek viszont 
csak pusztaságai, vagy ha valamit városnak neveznek náluk, az inkább 
csak szutykos kalyibából áll. Amott kialakult társadalmi rend van: a váro-
sok, falvak, házak és családok egymástól függését törvények szabályozzák, 
büntetlenül nem csavaroghat senki; itt a szabadosság uralkodik a szabadság 
helyett („licentia pro libertate"): kiki teszi, amire kedve van. A művelt népnél 
minden biztonságos, nyugodt, békés; a barbároknál lopás, rablás, erőszak 
mindenütt , sehol igazi biztonság. Az igazán művelt nemzetben hiányoznak 
a munkátlanok, a markos koldusok, ezeket nem tűrik, mert az állam minden-
kit rendben tart , a nélkülözőkről pedig gondoskodik. A barbár népnél csapa-
tostól találhatók a semmittevők, akik vagy koldulásból vagy lopásból élnek. 
Ebből támadnak az örökös zavarok, mert ha segíteni akarnak az állapoton, 
ez csak erőszakkal történhetik, elnyomással, kivégzésekkel, rémtetekkel. 
Az igazán művelt nép gyönyörködik a tudományban, mindent akar tudni, 
állandóan munkálkodik, hogy a múlton okulva, jobban rendezze el a jelent 
a jövendő hasznára. 

Nyilvánvaló, hogy Comenius itt a művelt polgár racionalizmusával t a r t 
szemlét a „barbár" nép társadalmi viszonyai fölött. Ha nyíltan nem azonosítja 
is a magyart a barbár néppel, m á r beköszöntő szavaiban lehetetlen észre nem 
vennünk, hogy a barbár népet festve, a feudális társadalom kr i t iká já t ad ja . 
Comenius azonban nemcsak általánosságban beszél, a jól rendezett, művelt 
államok példájaként előadásában Velence és a belgák (értsd hollandok) köz-
társasága, alább pedig Franciaország szerepel. Nagyságuk alapját abban 
lá t ja , hogy i f júságukat , bármely előkelő családból származzék is, legkisebb 
korától fogva a munkás életre nevelik, s az i f j a k n a k mindent a legalacsonyabb 
fokon kell kezdeniök. Senkinek sem engedik meg, hogy „a föld haszontalan 
terhe legyen". (Idézet az Iliasból, XVIII-, 104). Nem egyéb ez, mint a munkát lan 
nemesi élet ügyes kri t ikája, s célzásával elevenen találja a magyar valóságot. 
Persze nem kellett Comeniusnak hosszas megfigyelés a feudális magyar viszo-
nyok megismerésére, hiszen Kelet -Európában nagyjából mindenütt ugyan-
olyan volt a nemesi életforma, vagy a parasztsors. Érdekes, hogy Franc ia -
ország, mint Európa legműveltebb nemzete, Comeniusnál azért kerül az élre, 
mer t itt a legjobb a magisztrátus. Éles szeme észreveszi, hogy a polgárságból 
toborzott és szakszerűen képzett f ranc ia hivatalnokréteg az akkori Európának 

6 A De cultura ingeniorum megjelent a Primitiae laborum scholasticorum című 
kötetben, Sárospatak, 1652; jó magyar fordítása Gulyás Józseftől a Magyar Pedagogic 
1930. évfolyamának 1—6. számában, ugyanez különlenyomatban is. Értelmezésünk a latin 
szövegen alapszik. 
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valóban legjobb adminisztratív szervezetét tud ja nyúj tani . Az, hogy a ragyogó 
Pár izs tele van koldusokkal, s e címen Comenius elmélete szerint a f rancia 
sem szolgálhat rá a művelt nemzet nevére, úgylátszik elkerülte a nagy morva 
bölcselő figyelmét. 

Mikor azután nyí l tan rátér a magyar állapotokra, színei szelídebbek, mint 
az általánosságban tar tot t , de szerintünk mégis lényegesebb bevezető rajzban. 
— A magyar műveltséget földművelésünkkel, gazdasági életünkkel állítja pár-
huzamba: sok a parlagföld, a földművelés gyenge, a gazdag földhöz képest 
szegényes az élet; az épületek, ruhák, eszközök nincsenek olyan fényben, mint 
másut t ; a városok, falvak nem oly népesek, mint lehetnének; a föld ásvány-
kincseiből mások gazdagodnak. Az ország háromszorannyi lakost is el tart-
hatna, tízszerte nagyobb kényelmet nyújthatna. Comenius világosan lá t ja a 
gazdasági élet, a termelés, a nép életszínvonala és műveltsége közötti össze-
függéseket. 

Van itt ugyan iskola és latinul tudó ember. Mindamellett meg kell val-
lani, hogy a magyar művelődés egyáltalán nem halad a csúcs felé. Az iskolák 
gyengék, főiskola nincs, a kézművesség jóformán hiányzik, a köznép szokásai 
falusiasak. Pedig tehetség az van: 

„Mert látom én és nem habozom igazán erősítgetni: ha ti, húnjaim, tudtok élni 
tehetségtekkel, bölcseség dolgában Európa egy népénél sem lesztek hálrább, mert sem a 
természet, sem az ég, sem a föld nem ellenségtek, de mint testeteknek, úgy lelketeknek 
is nemes lakhelye van."7 

Munkára fel tehát, de a magunk erejére támaszkodva, tanul junk meg 
végre a magunk lábán járni! S i t t Comenius nagyon jellemző keleteurópai 
patriotizmussal egyszerre szólítja munkára a magyarokat , morvákat, csehe-
ket, lengyeleket és szlovákokat. Polgár i művelődést, de a magunk erejéből, 
nemzeti szellemben! Ne legyünk mindig azok a markos koldusok", akik más 
népektől (értsd a Nyugattól!) koldulunk ki mindent: irodalmat, könyvet és dok-
tori süveget. Comenius egyik legrokonszenvesebb vonása sa já t népének, de 
ál talában az elmaradottabb keleteurópai népeknek forró szeretete. Semmi 
sincs benne az elmúlt század (egy Erasmus, vagy akár Dudith András) kozmo-
polita sznobizmusából. 

Beszédének további részében azután a munka módjával , a teendőkkel 
foglalkozik. Innen m á r csak egy gondolatát aka r juk kiragadni. Az egyetemes 
művelődésnek, szerinte, megvannak a feltételei. Ezek közül a hetedik így 
hangzik. 

„IIa fő- és köznemeseid, nagyságos és tekintetes uraid az alájuk rendelt köznéppel 
kissé nemeslelkübben kezdenék bánnli és lassankint jobbakkal kezdik édesgetni, az alájuk 
vetett embereket nem mint barmokat, de mint az isten képében s a jövendő életben 
társaikat kezelvén, s azok számára lelkük és testük, erkölcseik és életük müveléséről 
helyesen gondoskodván."'8 

Comenius kénytelen most m á r félreérthetetlenül kimondani, bármily 
udvar ias formában teszi is. hogy a magyar közművelődés legnagyobb aka-
dálya a széles népi tömegek emberszámba nem vétele. 

Egyébként Comeniusnak a dolgozó parasztságról kialakított szemlélete 
igen haladó: érdekükben nem egyszer kemény szatírával b í rá l j a korának tár -
sadalmi állapotát, a földesúri elnyomás hazug ürügyeit , mint például a Világ 
labyrinthusá-ban is.® Másfelől a fentebb idézett nyilatkozata nagyon jellemző 

f 7 Id. m. 27. A fordítást lásd különlenyomat 15—16. 
8 Id. különlenyomat 19. 
• Comenius: A Világ Labyrinthusa. Ford. Rlimány István, Pozsony, 1805, XXXII. 

rész, 246—48.: „Tsak hamar ezután előállottak a Jobbágyoktól, Mezei gazdáktól ée 
Mesteremberektől küldettetett követek, azon panaszkodván, hogy az б rajtok uralkodók 
semmit egyebet nem akarnak, hanem tsak az ő verejtékeket innya." 
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eszméinek kor lá ta i ra és polgár i megalkuvására. Comenius ideálja kétség-
telenül a rendezett társadalmi viszonyok között élő művelt nép, de ezt, szerinte, 
el lehet érni a „nagyságos és tekintetes urak" szelídlelkűségével. gondoskodá-
sával is. A feudális társadalmi forma kinövéseitől kell csak megszabadulnia 
Magyarországnak, maga a rendszer megmaradhat továbbra is. Franciaország 
emlegetése is nyilván a r r a mutat , hogy Comenius szeme előtt a központosí-
tott nemzeti állam lebeg, amely a feudális anarchiát megfékezve, egy ideig 
szabad teret nyi t a polgári-kapital is ta termelőerők fejlődésének. Felfogása 
messze marad az angol for rada lmárok következetességétől. 

E nagyszabású ós bizonyára nagyhatású bevezető beszéd után megkez-
dődött Comenius számára a szürke hétköznapok iskolai és tudományos mun-
kája . Közel négy évet töltött Magyarországon, alkalma volt alaposan meg-
ismerni a magyar viszonyokat, meggyőződött arról, amire bevezető beszédében 
célzott, a maradiság és a feudális életforma műveltséggátló hatásáról. Elked-
vetlenedve gondolt a távozásra. És ekkor. 1654-ben, ú j r a megrajzol ja a magyar 
társadalom képét. Comeniusnak ez a műve az irodalmunkban többször idézett, 
de érzésünk szerint kellőképpen nem méltatott Gentis félicitas (RMK. IT. 
2051.).10 

Szabó Káro ly szerint Comenius e művet 1657 előtt írta, s Váradon Szenczi 
Kertész Ábrahámnál jélent volna meg. Comenius azonban Montanus (Peter 
van den Berge) holland könyvkiadóhoz intézett levelében, amelyben művei-
nek első bibl iográfiáját á l l í t ja össze, a Gentis félicitas-ról a következőt jegyzi 
meg: „scripta 1654, excusa 1659 in 12-mo". Ugyanez a megjegyzés olvasható 
az Orsz. Széchényi-Könyvtár Apponyi-hungaricai között lévő példányon is. 
Apponyi Sándor helyesen állapította meg (П. köt. 852. sz.), hogy a mű nem 
Váradon, hanem Amsterdamban P. van den Berge-nél látott napvilágot. Rácz 
Lajos: Comenius Sárospatakon (Bp., 1931) című művében még mindig ragasz-
kodik a nagyváradi nyomdához, holott a magyarországi nyomda feltevését 
a politikai körülmények alakulása is kizár ja . II. Rákóczi Györgynek 1659-ben 
sokkal inkább külföldön volt szüksége propagandára, mint Magyarországon, 
amint azt alább. Comenius diplomáciai tevékenységének rövid rajzában 
látni fogjuk. 

A Gentis félicitas tökéletesen politikai fogantatású mű. s lényegében 
I I . Rákóczi Györgyöt a k a r j a fellépésre bírni a Habsburg-ház ellen. Beletarto-
zik abba a nagy „sajtó-kampányba", amelyet a cseh-testvérek felekezete a 
Habsburgok ellen Kelet-Európában folytatott : a hazátlan száműzöttek vissza-
térésüket remélték a Habsburgoknak szerintük közeli bukásától. Egymás után 
bukkantak fel közöttük a „próféták", akik apokalyptikus víziókban látták a 
„nagy Babylon", .,a fenevadon ülő parázna", és az Antikrisztus (Bécs, a 
Habsburg-ház és a pápa) végső romlását. Ilyen próféta volt a sziléziai Kotter 
Kristóf, majd Comenius nevelt leánya, a cseh Poniatovska Kriszt ina; a leg-
nagyobb hatást azonban Comenius volt iskolatársa, a cseh-testvérek felekeze-
tének lelkésze, Drábik Miklós érte el. Comenius munkássága érdekes módon 
összefonódott valamennyi prófétáéval, s különösen Drábik vakmerő s a 
tények által mindig megcáfolt jóslatai okoztak neki sok kellemetlenséget. 
Mindamellett a jóslatok Habsburg-ellenes tendenciája miatt e próféták 

10 A mü ismertetését lásd Rácz Lajos id. m. 222—28. és u. ő.: Adalékok a il7. század 
njagyar müveltségtörténetéhez, Sárospatak, 1930, 5—10. — Teljes magyar fordítása 
megjelent a szlovákiai Magyar Figyelő 1935. évfolyamában. 15—25, 166—173. 1. 
Rövid, de tartalmas elemzése Kovárs Endrétől, Köznevelés, 1949. máj. 15-i sz. — A latin 
szöveg jó. modern kiadása Prot. Egyházt. Adattár IV. (1905) évf, 144—-168. —, Német 
fordítás Schönebaum: J. A. Comenius ausgewählte Schriften zur Reform in Wissen-
schaft, Religion und Politik, 1924, c, művében. Rövid kivonata olvasható még a 
Kvacsala-féle Comenius-életrajz 353—55. lapján is. — A mű címében Stoughton angol 
lelkész egy I. Rákóczi Györgynek ajánlott munkája (Felicitas ultimi saeculi, London, 
1640.) visszhangzik. V. ö. Rácz L. id. m. 28. 1. 
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publicis tájává vált : valamennyinek látomásait ő adta ki Lux in tcnebris és 
Lux e tenebris című műveiben.11 

Drábik, és lassankint Comenius felfogása szerint is, az ausztriai fene-
vadnak a Rákóczi-ház fogja megadni a végső döfést, a támadást neki kell 
vezetnie. Comenius vár ta és sürgette II. Rákóczi György fellépését, s ennek 
siettetésére ír ta meg röpiratát bizonyára nem sokkal Magyarországból távo-
zása előtt, tehát az 1654. év első felében. (Búcsúbeszédét 1654. jún ius 2-án mon-
dotta Patakon.) Egyelőre í rásban juttatta el a fejedelemhez, s műve, min t 
Kvacsala helyesen jegyzi meg, „úgy hangzik, mint egy ult imátum". Enny i t 
szükséges volt elmondanunk a mű keletkezésének politikai hátteréből, lássuk 
most magát a Gentis felicitast s a belőle kibontakozó m a g y a r társadalom-
rajzot.12 Részletes tartalmi elemzése alól fe lment bennünket az a tény, hogy 
a mű teljes magyar fordításban és több összefoglaló kivonatban olvasható 
Comenius-irodalmunkban, néhány gondolatát mégis közölnünk kell, ha a 
magyar politikai elmélkedőkre gyakorolt ha tásá t akarjuk felmérni. 

A nemzet fogalmának korához mérten igen szabatos és tartalmas meg-
határozása után (1) felveti azt a kérdést, mi teszi a nemzeteket szerencséssé 
és boldoggá (5). Nincs olyan jó a nap alatt, amit a m a g y a r nemzetnek ne 
kívánna, de ez nem elég, őszintén fel kell t á rn i a nemzet betegségeit, keresni 
kell ezeknek okait, végül gyógyszereit (30—31). Ezért rátér a magyar nemzet 
jelenlegi állapotának rajzára, amely — Kovács Endre ta lá ló megjegyzése 
szerint — „úgy hat, mint egy szociográfiai felvétel".1* 

A magyar nem nagy nép, birodalma nem kiterjedt, de sűrűn lakott , 
országának jórészét németek, srfávok, románok, törökök b í r j ák . Földje jó. 
Európa legszerencsésebb vidékeivel vetekszik, mégis sok i t t az éhező, sű rűk 
az éhínségek, járványok, betegségek, gyakori a korai halál. Nemcsak a hún 
vérből származók lakják, hanem sok a régi szláv lakosság maradványa, sokan 
máshonnan vándoroltak be. A népeknek, nyelveknek és szokásoknak ez a 
zavara növeli a barbárságot (32—34). Szomszédaitól ritkán v a n nyugalomban 
ez a nemzet. Félnie kell a németek óriási hatalmától és a barbár törökök 
kegyetlen és sűrű becsapásaitól. — A magyar nép a német hata lom segítségére 
szorult, a kívánt eredmény mégsem volt meg, a váltakozó szerencsével v ívot t 
harcok után a török mélyen az ország szívébe nyomult, s azt elfoglalva, a 
nemességet a r ra kényszerítette, hogy a Németországgal és Lengyelországgal 
határos hegyi vidéken lakjék, erősen nyomva mind egymást, mind a meg-
maradt jobbágyságot („premendo satis sese et subditorum reliquias"). A néme-
tek pedig akár nemzeti gyűlöletből, akár a val lás különbözősége miatt elnyom-
ják azokat, akiket védeni tartoznának, úgyhogy a magyarok nem egyszer az 
erőszakot erőszakkal kénytelenek visszaverni, megbékélve a törökkel (35—36). 

11 A Rákóczi-ház európai kapcsolatainak, diplomáciájának és a Drábik-Comenius-
féle jóslatok politikai szerepének roppant nagy irodalma van. Itt csak azokat a műveket 
soroljuk fel, melyek Comenius szierepére vetnek világot. Szilágyi Sándor: A két Rákóczi 
György fejedelem családi levelezése. Monum. Hung. Hist. I. 24, Bp., 1875; u. ő. Okmány-
tár II. Rákóczy György fejedelem diplomácZiai összeköttetéseihez. Monum. Hung. Hist. 
I. 23, Bp., 1874; u. ő: Levelek és okiratok II. Bákóczy György fejedelem diplomácziai 
összeköltetései történetéhez, Tört. Tár, 1889—91. évf.; u. ő: Erdélyi Országgyűlési 
Emlékek XI. köt.; Kvacsala: Comenius és a Rákóczyak, Budap. Szemle, 1889, 60. köt., 
115. 1.; u. ő: Egy álpróféta a XVII. században, Századok, 1889, 745.; u. ő: A XVII. század-
beli chiliasmus történetéhez, Prot. Szemle, 1890, 428.; u. ő: Az angol-magyar érint-
kezések történetéhez, Századok, 1892, 802; Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése 
Angliával, Századok, 1900, 501: Iványi Endre: Comenius és a chiliasmus, a szolnoki 
áll. ifőgimn. értesítője, 1903, 3—37. 

, s A szilárd logikával felépített művecske 140 pontból áll, legkönnyebb ezeket a 
«untokat idézni. Az ismertetés szövegének zárójelbe tett számai ezekre utalnak. 

« Köznevelés, id. évf. 260. 1. 
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A benső békét csak ó h a j t j a a magyar , de vele nem dicsekedhetik. Sehol 
a nap alatt nincs olyan hely, ahol az i r igység és benső gyűlölet ú g y ural-
kodik, mint itt . Legtöbben úgy viselkednek, mintha mindenki csak a maga 
hasznára („ad suum tan tum privatum commodum") és senki a közjóra nem 
született volna (37). Vannak ugyan törvények, de kívánatos, hogy a törvények 
védelmét mindenkire, a mezővárosok és fa lvak egyszerű népére is ki ter jesz-
szék. Itt a tudat lan népet bamba engedelmesség vezérli és szolgai igában tart-
ják. Sűrűn hal lani a panaszokat, hogy az úriszék („publica etiam Nobilitatis 
judicia") gyakran úgy ítélkezik, hogy az ár tat lanság nem talál nála oltalmat, 
a jogtalanság pedig szerte-széjjel terpeszkedik (38—39). Ha jdan i nemzeti kirá-
lyait elveszítette e nép, idegenek uralkodtak ra j ta ; mindez elhomályosítja 
a nemzeti becsületet és növeli a szolgaságot. Ilyen körülmények között nincs 
közszabadság, erőszak és egymás elnyomása uralkodik (40—41). 

Régi b a j az is, hogy i t t nem űzik valamennyien a tisztességes m u n k á i 
Legtöbben (nemesek és nemtelenek, fé r f iak és nők, kicsinyek, nagyok) a henye 
életet kedvelik, bérrel és bottal kell őket munkára kényszeríteni (42). Kevés 
magyar tanul kézművességet, főleg a f inomabbakat : ércművességet, üveges-
séget. papírkészítést, nyomdászatot, festészetet, sőt a pontosabb lakatos mester-
séget sem. A gazdasági tevékenységet nem irányí t ják elég tervszerűen („Nee 
res Oeeonomica satis racionabili ter administrantur"), úgyhogy a mezővárosok, 
falvak, épületek, de a szántóföldek, erdők, kertek, szöllők is. műveltebb népek 
határaival összevetve, nyomorúságos képet nyújtanak. — Mi haszna van a 
dolgok bőségének? Bővében vagyunk a koldusoknak és a piszoknak, és az 
ételek, italok elkészítésének hiánya mia t t bővében vagyunk a véznaságnak, 
sűrű betegségnek, idő előtti halálnak és innen van a fé l ig üres ország. Pedig 
nem hiányzik nálunk az ékkő. az arany, az ezüst, de kiszedésének gondjá t 
másra bízzuk, gyakorolják is ezt az idegenek elég gondatlanul (44). A köz-
utak biztonságáról és nyugalmáról gyalázaton kívül egyebet nem lehet mon-
dani: minden telve útonállással, rablással, lopással; az ember a sa j á t házá-
ban is alig érzi magát biztonságban. — A nevelésre igen-igen kevés gondot 
fordítanak. Mennyire nem ragaszkodnak i t t a kultúrához, bizonyság rá , hogy 
a magyaroktól lakott egész birodalomban — kimondani is borzasztó és másut t 
hallatlan a keresztyének között! — egyetlen anyanyelvű iskola sincs, ahol 
a gyermekeket olvasásra és erkölcsre oktassák. A la t in iskolában a gram-
matikából és logikából t anu lnak ugyan valamit, de az összes szabad művé-
szetek, a történelem, a filozófia, az orvostudomány tökéletesen kimaradnak (46). 

A szemlét Comenius a vallási (persze protestáns vallási) élet gyengéinek 
és hiányosságainak ismertetésével zár ja (47—48). így ez a hajdan becsült és 
híre;; nemzet erőtlen, t iprott , nyers, fé lbarbárnak tar tot t néppé lett (49). 

„Nyomorult vagy ó magyar, ki van nálad sujtottabb, önmagad által pusztuló népi 
Magad állasz útjába saját boldogságodnak, szeretett nemzet . . . Gyakorta hallom, amint 
tiéid a haza szerencsétlenségéről panaszkodnak és ezerszer ismétlik a patetikus felkiál-
tást: Ó szerencsétlen hazánk! De vajha felismerhetnétek, hogy senki jobban nem sujt 
benneteket, m>int magatok, akik nem gondoltok saját cselekedeteitekkel és restségtek 
folytán nem használjátok fel mindazon értékeket, amelyekkel romlástoknak útját állhat-
nátok." (50.) 

Eddig t a r t a szorosabb értelemben vet t társadalomrajz. Rendszerességre, 
éles megfigyelésre nézve a l ig tudnánk említeni valamit, ami a 17. században 
vetekedhetnék vele. Az is feltűnő, hogy a beköszöntő beszéd színei mennyire 
elkomorultak. Comenius sokkal kri t ikusabb szemmel nézi a magyar társadal-
mat, mint négy esztendővel korábban. Minden sorából kiérezhető. hogy 
kri t ikája a magya r feudalizmust súj t ja . L á t j a a bamba engedelmességben tar-
tott parasztság nyomorult sorsát s merészen sort kerít még az úriszékek igaz-
ságtalan ítéleteire is. Pontosan megfigyeli, mily erőszakosan nyomja a hódolt-
ság következtében rátelepedett nemesség a Felvidék m a g y a r és szláv jobbágy-
ságát. Éles szeme mindent l á t : piszkot, rossz táplálkozást, gyakori betegséget. 
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ipar hiányát. Miért nem kézműves a magyar is i — Minden fordulata, minden 
félmondata egyegy súlyos megállapítással teljes. Idegenek használják ki 
bányáinkat, de rosszul. Köztudomású a 17. századi kamara i igazgatás sok 
hanyagsága. Az erőskezű nemzeti király h iánya naggyá növelte a feudális 
anarchiát : a nemesség egymást mar ja , emészti. Pedig milyen patet ikusan 
j a jga t ez a nemesség a haza hanyatlása miat t : Comenius fülét valósággal 
bánt ja ez a tehetetlen lamentálás, ez a „magyarra fö lvar r t bánatfolt". És i t t 
van — szerinte — a legsúlyosabb: a népnevelés hiánya, mint az elhanyagolt 
közállapotok legjellemzőbb tünete. Mi értéke van az olyan művelődésnek, 
amely nem a széles népi tömegek nemzeti nyelvét használja? A komor színek 
ellenére a röpiratból az igazi együttérzés cseng ki, jóindulatú, de megveszte-
gethetetlen kri t ika ez. 

A további, szintén igen érdekes okfejtésből most m á r csak a Comenius 
társadalomszemléletére és politikai fe l fogására jellemző vonásokat emeljük 
ki. I ra ta második főrészében megállapítja, hogy a bajok legfőbb oka az ál ta-
lános tudat lanság (51). Hogy a nép nem szaporodik eléggé, annak az oka a 
jobbágysággal való nemtörődésben rej l ik (,.Nec res proletaria tibi recte 
curantur"). Az élet- és családfenntartás különböző módjai vagy kevéssé ismer-
tek, vagy a hatalmon lévők keménysége miat t („ob dominantium diritatem") 
nem űzhetők szabadon (52). — Van persze más oka is a nemzet elhanyatlásá-
nak, s ez az idegen uralkodóház, amely a magyarságot is megosztja: aki a 
magyarok közül a kormányrúd mellé kerül, az mindjár t az uralkodó szem-
pontjai t képviseli. 

Miben kell keresni az orvosságot? Legfőbb orvosság az lesz, ha a magya r -
ság végre nemzeti királyhoz jut : ő fog ja megteremteni a belső békét, a jó 
törvényeket, megszünteti az egyetemes munkátlanságot, hozza a polgároso-
dást, az i f j ú s á g helyes nevelését (78—86), egyszóval mindazt, amit Comenius, 
a haladó polgár, az abszolút fejedelemtől vár. Hogy ez a fejedelem egyedül 
a Rákóczi-házból származhatik, s csak П . Rákóczi György lehet, ez Comenius 
értekezésének természetes következtetése és végpontja (126—139). 

A ' Gentis félicitas súlyban és értékben felülmúlja a beköszöntő beszéd 
megállapításait. Itt ugyanis Comenius éles szeme együt t l á t ja a lényeget: 
a nemzeti önrendelkezés hiányát, és az elmaradt társadalmi forma embertelen 
és műveltségellenes voltát. Nyilvánvaló, hogy társadalom-szemlélete a lap já -
ban itt sem változott, polgári osztálykorlátai közül kilépni nem tud, fo r rada l -
már rá erősebb és komorabb kr i t ikája ellenére sem lesz, mindamellett a m a g y a r 
politika időszerű követelményeit sok m a g y a r kortársánál lényegesen tisztáb-
ban lá t ja . Hogy ez a pontos társadalomrajz a vallási r a jongás köntösében 
jelentkezik (lásd különösen a röpirat befejező részeit!), ez Comeniusnak és 
korának egyik ellentmondása, olyanfaj ta , aminőt H. Lefèbvre elemzése 
Descartes ideológiájában is nem egyszer k imuta t ." 

Részletesebben kellett foglalkoznunk Comenius e két társadalomrajzoló 
művének gondolatmenetével, mert érzésünk szerint, ezek állríak legközelebb 
kora magya r irodalmához. Amint elemzésünk során lát tuk, Comenius a pol-
gári fölény érzésével közeledik a feudalizmushoz, ennek fejlettebb, korszerűbb 
változatát, a polgárság számára kedvező centralizált monarchiát szeretné látni 
a magyar földön. Magyar fejedelem alat t óhaj taná egyesíteni a nemzeti erő-
ket, s a Bécs elleni harc heves képviseletével, a polgárosodás sürgetésével, a 
nemzeti nyelvű művelődés jogainak erőteljes hangoztatásával a 17. század leg-
java magyar i rodalmának: Apáczainak, a puritánoknak, Zrínyinek, a S i ra l -
mas panasznak. Bethlen Miklósnak gondolatkörében mozog, s ezeket a poli-
t ikai-kultúrpolit ikai elmélkedőket nem egy ponton befolyásolja is. 

A puri tán-presi ter i írókkal Comeniust osztályhelyzete rokoní t ja . 
Irodalomtörténetünk nem mutatott még r á elég nyomatékkal arra, hogy a 

» Lefèbvre, Henri: Descartes, Bp., 1949, 85—86, 90, 91, 99 stb. 
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17. század közepére erősen megduzzad Magyarországon (különösen Kelet-
Magyarországon, Erdélyben, de a hódoltság területén is) az a nyugaton 
művelődött protestáns papi réteg, amely polgárosulást szeretett volna maga 
körül látni, s az angol és holland földön megismert demokratikus egyház-
kormányzás híve volt. Ez a társadalmi réteg hordozza elsősorban a polgáro-
sodás igényét, ebből kerülnek ki a reformeszmék harcosai: Tolnai Dali János , 
Medgyesi Pál , Apáczai Cseri János, Tótfalusi Kis Miklós, de sokan mások is. 
Igaz persze az is, hogy e ré teg csak legöntudatosabb tagja iban sürgeti a pol-
gári haladás eszméit, s még e legjobbaknak sincs kapcsolatuk (minden paraszt-
rokonszenvük vagy jobbágy védő eszméik ellenére sem!) a parasztság szer-
vezetlen, de nyíltan meglévő osztályharcával, túlnyomó részük pedig meg-
alkuszik a feudalizmussal. Comenius egyik érdeme, hogy hozzájárul t e haladó 
magyar írók szellemi fegyverzetéhez. 

Medgyesi Pál, a nagyh í rű udvari prédikátor, nem b a r á t j a Comeniusnak. 
mivel ez utóbbi nem híve a presbiteri eszméknek. Comenius Independentia 
aeternarum confusionum origo című műve idézi fel köztük a vitát, Medgyesi 
1651 márciusában keservesen panaszkodik ellene Rákóczi Zsigmondnak. „Nem 
fogunk így Ngos ttram sokat nyerni abban az emberben, akárhová legyen 
la t in i tása . . ."15 A panasz azonban jórészt félreértésen alapul. Medgyesi. a 
parasztság jogainak és a nemzeti nyelvű iskolázásnak sürgetője, Comenius 
fentebb elemzett műveihez egészen hasonló gondolatokat hirdet Dialogua 
ecclesiastico-politicus-aban. Egészen nyilvánvaló, hogy ugyanazok a t á r sa -
dalmi erők a lakí t ják mind Medgyesi, mind Comenius ideológiáját: a m a g y a r 
polgárosodás igényének adnak hangot. Medgyesi egyébként maga is szívesen 
nyúj t társadalomrajzokat, különösen prédikációiban (lásd például a Sok jajok 
című gyűjteményét, Sárospatak, 1658, RMK. I. 934). 

Comenius és Apáczai kapcsolatai m á r évtizedek óta foglalkoztatják a 
magyar irodalom kutatóit. Eszméik között oly szembeszökő párhuzamok van-
nak, hogy hamar felvetődött a „prioritás" és a „hatások" kérdése. Érdekes 
például, hogy Apáczai monografusa , Kremmer Dezső, valamint előtte St romp 
László, kötelességének t a r t j a , hogy Apáczai „nemzeti eredetiségét" megvédje. 
Stromp kijelenti, hogy Comenius ós Apáczai között semmi kapcsolat nincsen, 
Kremmer elismeri a rokonságot, végül mégis azt a tanulságot szűri le, hogy 
Apáczai „nemzeti iskolája, melyben minden tanulmányt magyarul iparkodott 
adni, egyes egyedül a maga lelkéből kibányászott kincses gondolat, minden 
szent túlzásával és megható naivitásával együtt". A legmerevebb álláspontot 
Neményi Imre képviseli. Szerinte Comenius a legcsekélyebb mértékben sem 
hathatott Apáczaira. A m a g y a r tudós mértéktelen magasztalása mellett meg-
vető becsmérléssel beszél Comeniusról, felmelegítve mindazokat a rossz-
indulatú vádakat , amelyeket a kortársak főleg Maresius Antirrheticusa (1668) 
nyomán róla terjesztettek. Neményi műve riasztó példája — hogy Bánk bán 
szavaival él jünk — „a nemzeti rút gyűlölség"-nek. Érdekes még Schneller 
I s tván véleményének idézése. Szerinte Comenius nagyobb szellem, mint 
Apáczai, jobban felül tud emelkedni a nemzeti korlátokon, búcsúbeszédében 
maga biztatja a magyarságot anyanyelvének ápolására1 6 

Nyilvánvaló, hogy az egész vita valamennyi megállapítása meddő. 
Apáczai pontosan ugyanazt aka r j a , mint Comenius, a feudális magyar állapo-
tok polgárosítását, s ennek a műveltség s ík ján egyetlen ú t j a az anyanyelvű 

15 Tört. Tár, 1890, 204. 1. Comenius művére vonatkozólag 1. Kvacsala, Bp., Szemle, 
1889, 60. köt., 118—119. 

18 Stromp László: Apáczai Cseri János mint pedagógus, Bp., 1898. — Kremmer 
Dezső: Apáczaii Cseri János élete és munkássága, Bp„ 1912. (az idézett rész a 155. lapon). 
Neményi Imre: Apáczai Cseri Tános, Bp., 1925, 163—173. Elfogultságát Rácz Lajos tette 
bírálat tárgyává, Theol. Szemle, 1925, 165—66; Schneller István: Comenius és Apáczai, 
Prot. Szemle, 1918, 27—39. 
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oktatás elmélyítése. Számos" Comenius-kutató nem vette észre, hogy a nagy 
cseh tudós munkássága nemzeti jellege ellenére mennyi re távol áll minden 
kizárólagos „nacionalizmustól". Comenius nem azért a j á n l j a a magya r nyelv 
oktatását, mert „felül tud emelkedni sa j á t nemzeti korlátain", hanem azért, 
mert a népet polgárosítani, művelni csak anyanyelvén lehet. Az pedig, hogy 
Apáczai és Comenius között nincs kapcsolat, szűklátókörű soviniszta túlzás, 
s igen messze jár a valóságtól. A lehetséges, sőt valószínű kapcsolatokat 
Schneller István józan cikke k imuta t ja . Hogy Apáczai ismerte legalább a 
De cultura in g eni or um-ot, az egészen bizonyos, hiszen ez a mű 1652-ben már 
nyomtatásban megjelent, s Apáczai két ízben elismeréssel emlékezik meg nagy 
kortársa munkásságáról ." 

Nem állí thatjuk ezt ilyen bizonyossággal a Gentis félicitas-ról, sőt e röp-
iratot a l igha lehetett alkalma elolvasni, mire Magyarországra érkezhetett 
néhány példánya, szegény Apáczai m á r utolsó hónapja i t élte. A kézirat sem 
fordulhatott meg a kezén, hiszen távolról sem volt az udva r bizalmasa. Mind-
amellett nincs kizárva, hogy tudomása volt Comenius érdekes röpiratáról , 
ismerte gondolatmenetét, eszméit, hiszen a fejedelem környezetéből papi-
tanár körök révén szerezhetett még bizalmas híradást is. Mily azonos szemlé-
let, társadalmi felfogás nyilatkozik meg a kolozsvári beszédben és a Gentis 
félicitas ban! Apáczai nem olyan rendszeres, mint Comenius, kíméletlenebb a 
nemzethez, de a társadalmi hibák fo r rá sá t éppúgy a ^tudatlanságban látja, 
s a feudális magyar viszonyokat éppoly elhanyagoltaknak rajzol ja , mint a 
Gentis félicitas szerzője. Elég csak a mindenki által ismert híres részletet 
idézni: 

„Mert szeretném tudni, honnét van a mi gazdáink között annyi gonosz család, oly 
sok rossz családafya és anya, rakoncátlan fiú, fortélyos verekedő, kegyetlen úr, csalSrd 
és hűtlen szolga és az egyházban a keresztyénség alapelveit nem ismerő papok báb-
alakjai, potrohos gyomrai, simoniákusok, farkasok, bérenczek! Kiitanult rókák és a 
politikában annyi megvásárolható bírák, Bileám követő ügyvédek, igazságtalan perek, 
erőszakoskodások, zaklatások és zsarolások, a nép között annyi panasz, siránkozás* 
sóhajtás és nyögés, mindenfelé annyi feldúlt ház, birtok és falu, rongyos város, piszkos 
utcza, ronda közút és, hogy egy szóval mondjam meg, amit mondani akarok, annyi rosszul 
kormányzott közügy."18 

Ezt bizony Apáczai nem a „lelke mélyéből bányászta ki", hanem a társa-
dalmi valóságból, éppúgy, mint Comenius a maga megfigyeléseit: ugyanazon 
polgári szemlélettel s a haladás ugyanolyan igényével. 

Hogy Comenius ki tűnő tankönyvei révén óriási hatással volt a magyar -
országi protestáns oktatásra, ez olyan közhely, amelyet nem kell bizonyítani. 
Majdnem minden jelentősebb 17. századi protestáns könyvtárban ott szerepel 
egy-két vagy több műve: a sárospataki Rákóczi-könyvtárban épptigy, mint 
Apaf i Mihály bibliotékájában, a marosvásárhelyi kollégium tekintélyes gyűj -
teményében és a szerényebb gyöngyösi egyházi könyvtárban egyaránt.19 

Az is közismert, hogy Bayer J á n o s személyében értékes magyarországi 
fi lozófus-tanítványa akadt Comeniusnak. (Ostium vei Atr ium Naturae, Kassa. 
1662, Е Ж . II. 984. és még inkább a Filum Labyrinthi, vei Cynosura sen 
Lux Metium Universalis, Kassa, 1663, RMK. II. 1003.)20 Befolyásolta Comenius 
Pósaházi Jánost, Ladiver Illést, volt pa tak i növendékeit is. Az előbbi filozófiai 

17 Az Encyclopaedia VIII. fejezetében (1803-as győri kiadás 329. 1.) és a De studio 
sapientiae-ben (Hegedűs István: Apáczai Cseri János pedagógiai munkái. Bp., 1899. 106.). 

18 Hegedűs István: id. m, 132—33. 
19 V. ö. Harsányi István: A sárospataki Rákóczi-könyvtár katalógusa, Magy. Könyv-

szemle, 1913—1916. évf., különlenyomatban Bp., 1917. — Thallóczi Lajos: Apafi Mihály 
könyvtára u. o. 1881, 121—134. — Koncz József: A marosvásárhelyi helvét hitv. főtanodai 
könyvtár ismertetése, u. o. 1879, 2,f6. — Bán Imre: A gyöngyösi református egyház 
könyvtára a 17. század 70-es éveiben, u. o., 1940, 242—250. 

20 Kvacsala János: Egy félszázad a magyar philosophia történetéből, 1630—1680-ig, 
Bp. Szemle, 1891, 67. köt., 182—186. 
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rendszerének néhány alaptételét kölcsönözte tőle, az utóbbit pedig iskola-
drámáinak megírásában befolyásolta a mester Schola ludas-a.21 A 17. század 
második felében szinte egy kis Comenius-iskoláról beszélhetünk a magyar 
szellemi életben. 

A továbbiakban olyan kapcsolat lehetőségére szeretnénk rámutatni, 
amelyre az irodalmi kutatás ezideig nem gondolt, és ez Comenius és Zrínyi 
Miklós esetleges szellemi érintkezése. Társadalmi helyzetük — ahogy Come-
nius szerette mondani — „toto coelo" különbözött, mindamellett, aki f igyel-
mesen végigolvasta a Gentis felicitas-t és a De cultura ingeniorum-ot, a l ig-
hanem többször gondolt Zrínyi prózai műveire, ta láu főkép a Török áfium-va 
és a Mátyás király-та. A kr i t ikai társadalomszemlélet e remekművei nem egy, 
Comeniuséval rokon fordulatot tartalmaznak. I lyen például az alábbi: 

Comeniusnál: „Ha ti húnjaim tudtok élni tehetséglekkel, bölcseség dolgában Európa 
egy népénél sem lesztek hálrább (helyesebb fordítással: egy népének sem fogtok 
engedni.")22 

Zrínyinél: „Azért magyart kévánok oltalmamra, nem indust, nem garamantát. sem 
olaszt, sem németet, sem spanyort. Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet 
dolgainknak, tegyük régi helyére és méltóságára miltarem disoiplinam: egy nemzetnél 
sem vagyunk alábbvalók."" 

Távolról sem állítjuk, hogy e véletlenül kiragadott párhuzam „hatás" 
lenne, vagy hogy a nemzeti öntudat e remek megnyilatkozását Zrínyinek 
Comeniustól kellett volna átvennie, azt azonban valószínűsíteni lehet, hogy 
Zrínyi olvasta Comenius említett iratait. 

II . Rákóczi György és Zr ínyi kapcsolatai közismertek: a század leg-
nagyobb magyar ja , Rákóczit szerette volna a t rónon látni. Rákóczi diplomatái 
viszont állandóan közvetítik urok üzenetét, a jándékát a horvát bánnak.2* 
Ámde ezek a bizalmasok, Klobusiczky András, Mednyánszky Jónás, a leg-
bensőbb összeköttetést tar tot ták fenn Comenius-szal. Comenius Klobusiczky-
nak a jánl ja a De repertis pansophici studii obicibus című művét, ugyancsak 
neki dedikálja a De studii pansophici impedimentis című munkájá t . Pa tak i 
búcsúbeszédében melegen köszön el tőle.20 Magyarországról való távozása u tán 
nem egyszer neki küld diplomáciai híreket,'" halá la miatt szerfelett kesereg: 
a nemzet és a fejedelmi udvar Napjának nevezi." A Drábik-féle jóslatokat 
Klobusiczky közvetíti Rákóczi Zsigmondnak, ma jd a fejedelemnek.28 Med-
nyánszky Jónás szintúgy állandó összeköttetésben van Comenius-szal ennek 
Magyarországból való távozása u tán is.2' 

Nyomatékosan rá kell muta tnunk arra a tényre, hogy Comenius 1654 u tán 
mintegy hivatalos diplomatája volt a Rákóczi-háznak, állandón küldte bizal-
mas jelentéseit. 1654. nov. 6-án Schaum Konstant in út ján igen érdekes kül-
politikai hírekkel szolgál.90 Nagy része volt Schaum nyugateurópai ú t jának 
előkészítésében, az angol közvélemény, s különösen Cromwell befolyásolásá-
ban." Arról is tudunk, hogy Comeniusnak rendszeres f u t á r a van Magyar-

21 Makkal Ernő: Pósaházi János, Kolozsvár, 1942. — Ladiver ü l é s legjobb iskola-« 
drámája az Eleazar Constans, 1668. RMK. II. 1123. 

22 Gulyás József fordítása. Különlenyomat a Magy. Ped, 1930. évfolyamából, 16. 1. 
23 Markó Árpád: Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái, Bp., 1939, 284. 1. 
24 L. pld. Markó id. kiadás 319 (Mednvánszkv), 326 (Ebeni István, Nagv Tamás). 
28 V. 6. Opera omnia didactica II, 61; III, 736; III, 1045. 
20 Szilágyi Sándor: Erdély és az északkeleti háború, Bp., 1890—91, I. köt , 386, 

388—94. 
27 1656. jan. 8-i levele vejéhez, Figulushoz. Idézve Kvacsala: Az angol-magyar érint-

kezések történetéhez, Századok, 1892, 803. 
28 Kvacsala: Comenius és a Rákóczyák, Bp. Szemle, 1889, 60. köt. 
29 U. ott 760—61. 1.; Szilágyi: Erdély és az északkeleti háború II. 95—96. 
30 U. ott I. 341. 
31 Angyal Dávid: Erdély politikai érintk. Angliával, Századak, 1900, 501—602. 
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országba, aki havonta jön-megy. A neve is ismerős: Windisch János." Come-
nius, éppúgy, mint Zrínyi Miklós, hűségesen kitart Eákóczi György mellett 
a szerencsétlen lengyel had já ra t után is.33 (Ennek a had já ra tnak a következ-
ménye egyébként Comenius lesznói házának és vagyonának pusztulása és a 
bujdosónak Amsterdamba költözése.) A nyuga t i közvélemény befolyásolása 
II . Rákóczi György érdekében: ez volt a célja a Gentis félicitas 1659-es hollan-
diai publikációjának, miután a szerző előbb már Angliában próbálkozott a 
kinyomtatásával.34 (Éppen ezért vetjük el a mű magyarországi közzétételének 
lehetőségét!) 

Nem kell-e szükségképpen feltennünk, hogy a Rákóczi-ház bizalmas 
diplomatái közölték a minden iránt érdeklődő horvát bánnal Comenius t a r t a l -
mas kultúrpolitikai és politikai iratait1? Comenius Zrínyi jelentőségével tel-
jesen tisztában volt, de lát ta azt a fantaszta Drábik is. 1651. má jus 4-i, 
1652. szeptember 20-i, 1654. június 26-i és szeptember 4-i látomásaiban k i ta r tóan 
ismételgeti a „dunántúliakkal" való szövetkezés eszméjét. Comenius a hozzá-
fűzött magyarázataiban minden alkalommal kiemeli „Comes Serinus" je len-
tőségét, Zrínyi 1660-as és 1664-es nagy győzelmeit pedig egyenesen Dráb ik 
1652-es jóslata beteljesedésének tartja.36 

Utalhatunk a r ra is, mily rokonok Zr ínyi és Comenius politikai eszméi: 
mindketten a centralizált monarchia hívei, mindketten a Rákóczi-ház t r ó n r a -
jutásától vá r j ák a magyar erők összefogását török ellen, német ellen. A poli-
tikai törekvések e feltűnő rokonsága is indokolhatja a közvetlen kapcsolat 
feltételezését: a Gentis félicitas 1659-es megjelenése ösztönzőleg ha tha to t t 
Zrínyi Miklós egyébként Busbeck nyomán haladó Jfium-knak megírására . 

Mindez az okfejtés akkor volna persze meggyőző, ha megtalálnók Zr íny i 
könyvtárában Comenius valamelyik polit ikai iratát vagy levelét. Er rő l , 
sajnos, nem számolhatunk be. Igaz ugyan, hogy a könyvtár jelentős része 
nem jutott korunkra, s a Zrínyi kezétől származó jegyzékből pedig Tasso és 
Busbeck neve egyként hiányzik. A Kende-katalogus „Originalmanusripte 
8Д2. sz." jelzete alatt két fólió lapnyi „próféciát" találunk (N-° 7.).38 Ez köny-
nyen lehet Drábik valamelyik jóslata. Ha az, akkor esetleg Comenius közvetí-
tésével jutott Zrínyihez. Hogy a Szigeti veszedelem költője érdeklődött a cseh 
dolgok i ránt is, annak bizonyságait szintén könyvtárában taláhatjuk meg.37 

A Comenius-kapcsolat végleges tisztázása Zrínyi-kutatásunk feladata lesz. 
A kutatás Zrínyi körébe utal ja a Siralmas panasz c ímű politikai röp-

iratot is.38 Azt ma már világosan látjuk, hogy maga Zr ínyi nem lehet szer-
zője. Keletkezése minden jel szerint a Zrínyi Miklós életében is döntő szerepet 
játszó 1655-ös nádorválasztó esztendő. Néhány futólagos bizonyíték valószínű-
sítheti, hogy ez az í rás is Comenius-szal közeli kapcsolatban álló férfi tollából 
került ki. — A Siralmas panasz-ban is felbukkan a magyar tehetségnek Come-
niusnál és Zrínyinél egyformán megtalálható dicsérete: 

„Tehetségében és mivoltában most is nagyobb és több az Magyarország, h o g y . 
sem a mennyit felöle vélnek a németek." 

32 Figulusnak egy Hartlib Sámuelhez intézett leveléből. Id. Kvacsala, Századok, 
1892, 802. 

33 Dalmady István 1659. szept. 11. jelentése II. Rákóczi Györgyhöz: Szilágyi: Erdély 
és az észak. háb. II. 555. 

34 Ezt Comenius egyik ellenfelének, Nicolaus Arnoldusnak Discursus Theologi-
cus-ából tudjuk. Id. Kvacsala, Prot. Szemle, 1890, 438. 

35 Lásd Lux e tenebris, Amsterdam, 1665, c. művében. Revelationes Nicolao Dra-
bicio Moravo factae 65., 140., 205., 231. lapon. 

80 Bibliotheca Zrinyiana. Die Bibliothek des Dichters Nicolaus Zrínyi, Wien, 1893. 
Verlag von S. Kende, 39. 1. 

« U. ott 65., 84. 
88 Kiadta Kanyaró Ferenc, Tört. Tár, 1890. Megjeleni a Vajthó László szerkesztette 

Magyar Irodalmi Ritkaságok 12. köteteként is . 
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Több izbeii és részletesen beszél e r ö p i r a t a magyar bányáknak Comen ius 
ál tal is nyomatékosan k i fogáso l t idegen k izsákmányolásáról . Ott van azu tán 
a pataki beköszöntő beszédben emlegetett velencei példa: 

„Szorgalmatosak ők a tudományi fáradságban, és tanácskozások gyakorlásában, 
kik még ifjú gyermekkorokban béviszik a tanácsban fiokat, és így szoktatják a tanácsos 
gondviselésekre." 

Szinte szószerint Comenius kifejezésével sürgeti a tudományok meg-
becsülését.38 Érdekes, hogy i n k á b b a pa tak i beköszöntő h a t rá, mint a Gentis 
félicitas. Ez persze könnyen érthető, okát m á r Apáczaival kapcsolatban jelez-
tük. T'igy látszik, hogy a szerző Comeniuson kívül ismerte a re fo rmátus egy-
házi irodalom m á s időszerű termékei t is. E g y i k kifejezéséből Miskolczi Csu lyak 
Gáspár Angliai independentismus-ának (Utrecht, 1654, E M K . I. 893) a lcíme 
csendül ki („Fejetlen lábság"), a részegesek ellen Diószegi Bónis Mátyás h í res 
i r a tának („A Részegesnek gyűlölséges, Utálatos és rettenetes állapottya", 
Leyden, 1649, EMK. I. 820) eszméivel és képeivel hadakozik. Megerősítik ezek 
a párhuzamok azt a már Széchy Károly á l ta l hangoztatot t feltevést, hogy a 
Siralmas panasz szerzőjét a felvidéki r e f o r m á t u s középnemesség to l l fo rga tó 
t ag j a i között kell keresnünk.40 Magunk részéről annyi t teszünk hozzá, h o g y a 
szerző Comenius ismeretségi köréhez tar tozot t . 

A századnak, Zrínyi mellet t , kétségkívül legműveltebb embere Bethlen 
Miklós. Az önál ló Erdély u to l só polit ikai elmélkedője. akinél Comenius esz-
méinek ha t á sá t nyomozhat juk . Önéletrajzának egyik helyén megjegyzi u g y a n : 
„Comenius m u n k á i a l a t in i t á sban ta lán akkor voltak munkába, mer t én 
egyiket sem tanultam",41 mindamel le t t Keresz tú r i Pál, „ez a gyermektan i tan i 
r i tka és példa nélkül való ember" — Rákóczi Zsigmond és Bethlen Miklós 
mestere, Apácza i pá r t fogó ja — oktató m u n k á j á b a n mégis a comeniusi elvet 
követte: „Omnia sponte f l u a n t , absit v iolent ia rebus".42 Bethlen Miklós jelle-
mének, lobbanékony vérmérséklete ellenére, szembetűnő vonása a békeszere-
tet, s Turóczi-Trostler József e tekintetben is Comenius rokonának látja.4* 
Hogy az Apácza i - tan í tvány Bethlen Miklósnál is megta lá l juk az e lhanyagol t 
feudális nevelés k r i t iká já t 

(„ez csinálta Erdélyben a sok nyomorgató istentelen urat, főembert, és ezekből osztán 
a sok istentelen hamis bírót, igazgatót. . . Beadták a vadszamár fiat a schólába, tizenkét 
esztendő múlva kijött egy mindenfelé ordító, visító, nyerítő nagy vadszamár..." stbj." 
ez éppen nem feltűnő, és n e m is szükségképen Comenius-hatás. Sőt a 
Bethlen-féle kr i t ikában, m i n d e n kíméletlensége ellenére sincsenek meg 
Comenius t á r s ada lomra j zának polgári szempontjai . (Aminthogy nem t a l á l j uk 
meg ezeket Z r í n y i Áfiumánák a nemesség pa r l ag i neveltetését ostorozó rész-
letében sem!). Nem m u t a t h a t ó ki kapcsolat Comenius polit ikai í r á sa i és 
Bethlen Miklós Olajágat viselő Noé galambja45 c. röpi ra ta között sem: h i á n y -
zik belőle a Comeniusra oly jellemző tá rsada lomkr i t ika , egyébként nem is 
ez a célja. A terjedelmes Önéletrajz, különösen ennek n a g y filozófiai elmélye-
déssel megír t bevezető részei azonban a k o r bölcseletében já r tasnak , Comenius 
eszméivel ismerősnek m u t a t j á k Bethlen Miklóst . Aristoteles és a per ip te t ikus 
filozófia, v a l a m i n t a görög tudományosság , sőt Homeros ny í l t megvetése nem 

38 Vö. Tört. Tár, 1890 :261, 279, 297, 296. 
40 Gróf Zrínyi Miklós, III. köt., 257. (Magy. Tört. Életrajzok). 
41 Tolnai Gábor kiadása, Bp., 1944, 134. 
42 Comenius e .jelmondata a Primitiae laborum címlapján szerepel először a 

Magyarországon kiadott munkák közül. 
43 Magyar cartesianusok, Minerva, XII (1933), 68. 
44 Önéletrajz, id. kiad. 137. 
« Tört. Tár, 1891, 39—45. 
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az óvatos Descartes hangja az erdélyi kancellár írásában, hanem Comeniusé. 
Az ő rendkívül népszerű Fiz ikájának (Pyhsicae ad lumen divinum reformatae 
synopsis, Lipcse, 1633) szinte szövegszerű ha tá sá t mata tha t juk ki Bethlen 
Miklósnál: 

,,Aristoteles, a Socrates és Platótól taníttatott, az embereket minden virtusra vezető 
philosophiát vette az elmefuttató tövises haszontalan veszedelmes argutiákra, agyar-
kodások, szók, terminusok felett való hánykódásra, mely állal az ördög még az igaz 
keresztény vallást, és minden jó tudományt annyira megvesztegetett, hogy ma sem 
tisztulhat kii belőle, mellyel is ezt a hírt nevet szerezte magának, hogy az Aristoteles 
vagy a peripatetica philosophiának faja a theológia scholastica, mely ha többet semmit 
nem szült volna az egy transsubstantliatiónál, megéri Európa vele."46 

Ez a gondolat a eomeniusi Fizika előszavából visszhangzik: 
„Láttam, hogy a peripatetikus filozófia legtöbb részében nemcsak hiájiyos, hanem 

bonyolódott, kétértelmű, gyakorta téves, úgy hogy a keresztyének számára nem csupán 
haszontalan, hanem káros is."47 

Kissé alább azután említi az átlényegülés tanát is, mint. az aristotelesi sko-
lasztika egyik abszurd szüleményét („ut Pontif ici i in absurdissima illa t rans-
6ubstantiatione").*a A párhuzamok még szaporíthatok volnának. 

Nyomozható lenne Comenius ideológiai ha tása a század és a századfor-
duló más haladó íróinál is, pl. a kartéziánusoknál, ez a szemlélődés azonban 
messze vezetne bennünket ezúttal kitűzött célunktól, Comenius társadalom-
politikai eszméinek vizsgálatától. Comenius, m in t láttuk, polgári ingadozásai 
ellenére is a haladó Európa egyik legjobb képviselője a 17. században. 
Magyar műveltségünket is ilyen irányban szerette volna befolyásolni. Sike-
rül t ta lán megmutatnunk, hogy a kor legjobbjainak adott olyan eszmei fegy-
vereket. amelyek hozzájárultak a felvilágosodás előkészítéséhez. Igen jellemző, 
hogy midőn a f ranc ia forradalom hullámai Magyarországot is elérik, 
Teschedik Sámuel akkor „vonja ki a homályból" a De cultura ingeniorumot a 
ad ja ki ú j r a Pesten, 1791-ben, megbővítve néhány töredékkel „Comenius igen 
r i tka műveiből".4eA magyar felvilágosodás egyik ősének ismeri el a nagy cseh 
gondolkodót. A szocializmust építő népi demokráciák (csehszlovákok, néme-
tek, magyarok, lengyelek) egyarán t tisztelettel hajolnak meg emléke előtt: 
valamennyiünk művelődésének közös értéke Comenius. 

" Önéletrajz, id. kiiad. 21. 
" VeSkere Spisy Jana Amosa Komenskeho I., t'914, 156. 
48 U. o. 157. 
" Joh. Arnos Comenii: Oratio de cultura ingeniorum a. 1650. d. 24. Nov. in audi-

torio majori Sáros-Patakimi dicta; nunc vero ob insigne ejus argumentum ex tenebris 
protracta per Sam. Teschedik; accesserunt nonnulla fragmenta ex rarissime opère 
Comenii de peilenda e scbolis ignavia. Pesthmi 1791. Typ. Math. Trattner. 
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