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Mészáros István 
 

Gondolatok egy régi sikerkönyvről* 
 

„MEG-SZÓLÍTÁS” 
 

Ha egy tehetségben, 
vagy egy egész nemzet tehetségeiben 
megmutatkozik a bölcsesség szeretete 
és a tanulás vágya, 
akkor már nem hiú remény, hogy feltör a forrás 
és közeledik a bölcsesség aratása. 
Csak el ne állj tervedtől, 
kedves magyar nemzetem! 
Comenius sárospataki bemutatkozó előadásából, 1650. november 24. 

 

356 évvel ezelőtt, 1650 májusának egyik napsütéses napján a zempléni sző-
lőhegyek között megbúvó Tokaj várában nagy igyekezettel készülődtek a szol-
gálattevők a vendég fogadására. A környező hatalmas birtok úrnője (aki közeli sá-
rospataki kastélyában lakott), Lorántffy Zsuzsanna érkezik, fiával, Rákóczi Zsigmonddal, 
s a messze földön híres sárospataki kollégium rektora, Tolnai Dali János kíséretében. 
Ide hívták ugyanis eszmecserére a nagynevű tudós pedagógust, a morvaországi 
Nivnice városában 1592-ben született Jan Amos Komenskyt, akit a kor szokása 
szerint latinosan  így neveztek Európa-szerte: Johannes Amos Comenius. 

A meghívók és meghívott között azután szívélyes hangú „munka-
megbeszélés” kezdődött, amely eredménnyel zárult: az egyezséget megkötötték. 

A tárgyalások során bizonyára jó tokaji bort is felszolgáltak a résztvevők-
nek; ez alighanem a közös ebéd közben sem maradt el. S egy-két flaskával talán 
a távozó vendég tarisznyájába is került, az úrnő ajándékaként. 

 

A vendéglátók tervei 
 

Mi volt a célja Comenius meghívásának? Mit várt tőle Lorántffy Zsu-
zsanna, Rákóczi Zsigmond, illetve a kollégium vezetője? 

Comenius 1650 előtt főként újszerű tankönyveivel vonta magára az iskola-
rektorok figyelmét, szerte Európában. Kiemelkedett a tengersok korabeli tan-
könyvszerző közül, a latin nyelvtanítás egy, a meglevőnél ésszerűbb módszerét 
propagálva, ezáltal az egész középszintű iskolai oktatás megújítását célozva. Új 
szellemű tankönyveit nálunk is jól ismerték, hazai nyomdáink is kiadták ezeket 
a protestáns iskolák használatára. 

                                                           
* Részlet a A való világ Comenius szemével című, az Orbis Pictus pozsonyi, 1798-as ha-

sonmás kiadása elé írt könyvből. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2006. 

 



Mészáros István                                                         Gondolatok egy sikerkönyvről 
 

 77

Sárospatakon a hollandiai és angliai egyetemeken tanult Tolnai Dali János 
rektor-professzor hívta fel a vár úrnőjének, a református kollégium nagy párt-
fogójának figyelmét Comeniusra: invitálja meg a jeles neveléstudóst, hogy le-
gyen a helyiek tanácsadója a református kollégium vezetésében. 

S most, 1650 májusában, a tokaji tárgyalások során azt kérték tőle ven-
déglátói, hogy költözzön Sárospatakra, és tekintélyével tegye lehetővé minél több, minél 
modernebb szerző, tankönyv és tudományszak oktatását a kollégiumban, természetesen 
elsősorban a teológiai-filozófiai tagozaton. E korszerűsítő munkát korábban 
már Tolnai Dali János elkezdte ugyan, de az ilyen kezdeményezései ellenkezést 
váltottak ki a református egyházi vezetésből. 

A sárospataki kollégium egyházi és világi fenntartói természetesen nem 
kívántak változtatni a képzés addigi alapvető célján: magas szintű papképző intéz-
mény, teológiai akadémia legyen továbbra is az újjászervezett kollégium, amely azonban a 
világi hivatásokra készülő nemes- és polgárifjaknak is alapvető korszerű műveltséget adjon. 

Jól képzett papokra és világiakra a királyi Magyarország és Erdély refor-
mátus egyházi közösségeinek égető szükségük volt, hogy ezáltal is erősítsék 
helyzetüket a Habsburg-uralkodók rekatolizáló törekvéseivel szemben. S emellett 
azért is nagy szükség volt a központi, magas szintű, korszerű képzést adó re-
formátus akadémiára, mert már egymás után nyíltak a jezsuita gimnáziumok Fel-
ső-Magyarország számos városában: megszilárdult a Pázmány Péter által 1635-
ben alapított egyetem Nagyszombatban, s már szervezés alatt állt a kassai jezsuita 
egyetem. Félő volt, hogy ezek a protestáns ifjakat is magukhoz vonzzák. 

A sárospataki kollégium szervezetének és oktatómunkájának korszerűsítését 
várták tehát a nagynevű külföldi pedagógus-tudóstól: az ő személye adjon ga-
ranciát arra, hogy a reformokat, a modernizálást hevesen ellenző egyházi és vi-
lági protestáns illetékesekkel azokat elfogadtassa. E célból hívta meg 
Comeniust családi várába a fejedelemasszony, Lorántffy Zsuzsanna (aki az el-
hunyt I. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, s az ekkor uralkodó erdélyi 
fejedelem, II. Rákóczi György édesanyja volt). 

Sárospatakon a legrangosabb magyarországi református iskola várta Comeniust, 
élén a tudós rektorral, Tolnai Dali Jánossal, mellette két tanárral, a latin tan-
anyagú középszintű osztályokkal, az erre épülő filozófiai-teológiai tagozattal, 
népes diáksereggel, működésre kész nyomdával, s a királyi Magyarország és Er-
dély legvagyonosabb családja – a Rákóczi–Lorántffy-család – anyagi és erkölcsi 
támogatásával, teljes vallási, politikai és társadalmi tekintélyével. 

Comeniust nem az iskola igazgatására vagy a diákok – professzorként való 
– tanítására kérték fel (hiszen a rektori tisztséget továbbra is Tolnai Dali János 
töltötte be; a két tanár is a helyén maradt), hanem a modernizálás megtervezé-
sére, megszervezésére és irányítására. Alkalmanként ünnepi felolvasást tartott 
valamilyen tudományos témáról a nagydiákoknak és tanáraiknak, de elsősorban 
a helyi egyházi és világi előkelőségeknek. Ennek fejében Lorántffy Zsuzsanna 
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bőkezű vendéglátást, nyugodt munkakörülményeket kínált, s elgondolásainak zavartalan 
megvalósítását tette lehetővé. 

A többnapos tokaji tanácskozáson Comenius vállalta a neki felajánlott teen-
dők elvégzését, megegyeztek az átszervezés alapelveiben, írásba foglalták pénzben 
és természetben járó bőséges javadalmazásának tételeit. Majd visszatért akkori 
papi állomáshelyére, a lengyelországi Leszno (németül: Lissa) városba (ez 
Breslau-Wroclawtól kissé északabbra található). 

 

Az elemi oktatás reformja 
 

Sárospatakra érkezése előtt Comenius szinte kizárólag a latinos osztá-
lyokból és filozófiai-teológiai tagozatból álló intézményegyüttessel foglalkozott. 
Ilyen volt – mint szó esett róla – a sárospataki kollégium is. 

Itt, ekkor, Sárospatakon szembesült, itt figyelt fel egy számára egészen új 
témakörre: az elemi oktatás sajátos problémáira. Itt mélyedt el ezek tanulmányozá-
sában, itt került sor erre vonatkozó újításainak kikísérletezésére, s ennek lett 
világraszóló eredménye az Orbis pictus. 

A 15–16. században – az említett, a reneszánszkori humanista pedagógia 
késztetésére kialakult – latinos osztályokból és filozófiai-teológiai tagozatból 
álló iskolatípus egész Európában elterjedt, s Comenius korában, a 17. század-
ban is a legkülönfélébb változatokban működött. Abban mindegyikük azonos 
volt, hogy a legalsó osztályba kerülő, általában 10 év körüli fiúk azonnal a bonyolult-
terjedelemes latin nyelvtannal kezdték tanulmányaikat. Tehát már számos olyan „ele-
mi” tudásnak, készségnek birtokában kellett lenniök, amelyek segítségével ké-
pesek lehettek megfelelő módon elkezdeni „latinos” kisdiákéletüket. 

Már a középkorban kialakult a sikeres iskolakezdést szolgáló speciális 
elemi ismeretek oktatásának tartalma és módszere. Ezek közül a legfontosabb 
az olvasás és az írás megtanulása volt. E kihagyhatatlan alapkészségek elsajátításá-
ra különféle módokon nyílt lehetőségük a latin iskolába készülő fiúknak. 

Comenius előtt, a 16–17. században számos ábécéskönyv jelent meg nyom-
tatásban hazánkban is, ezekben különféle olvasástanítási módszereket alkal-
maztak a tankönyvszerzők. A betűtanítást a legtöbb könyvben az egyes betűk-
höz-hangzókhoz kapcsolódó kis képek segítették; az olvasás gyakorlására pedig 
különféle imádságok, egyházi énekek, bibliai történetek, bölcs mondások szö-
vegeit közölték. 

Az írástanítás módszere a legegyszerűbb – a legősibb – volt: az utánzás, a 
másolás, a példaszövegek sokszoros leírása. De az írástanításba akkortájt bele-
tartozott a pennafaragás, vagyis a lúdtoll végének szakszerű megfaragása, kiala-
kítása is, valamint a tintakészítés, amelynek számos „receptje” forgott akkori-
ban közkézen. 



Mészáros István                                                         Gondolatok egy sikerkönyvről 
 

 79

Azokban a századokban – egészen a 18. század végéig – nem tartozott az 
elemi ismeretek közé a számolás, ennek tudása nélkül lépett a kisdiák a latin 
iskola első, legalsó osztályába. Viszont fontos „elemi” követelmény volt – pár-
huzamosan az olvasás és írás tudásával – a latin nyelv valamiféle előzetes ismerete: 
latin nyelvű ima- és énekszövegek, rövidebb-hosszabb bibliai történetek, és mi-
nél több latin–magyar szópár ismerete. Sokféle szópárgyűjtemény volt forgalomban 
ezekben a századokban, kéziratban-nyomtatásban egyaránt, különféle terjede-
lemben. E latin–magyar szópárgyűjtemények nem ábécérendben, hanem foga-
lomkörökbe csoportosították anyagukat. 

Például: az ég, a nap, hold, csillagok; víz, hó, jég, szél, s a velük kapcsola-
tos természeti jelenségek; az égtájak, a hét és napjai, napszakok, hónapok. – Az 
ember életének főbb szakaszai, a nemek, családi kapcsolatok, rokonság, az em-
beri test részei. Állami, egyházi és városi tisztviselők; nép- és országnevek. – 
Külön-külön a legfőbb mesterségek, növények, állatok. – Az étkezés és eszkö-
zei, ételek, egészség, betegségek. – Hangszerek, zenészek, színészek, különféle 
szórakozások, játékok, sportok stb. 

A régi pedagógusok is tudták, hogy a gyermekkorban „igen jól fog a gyerek 
esze”, kitűnő az emlékezete. Ezért a 15–16. századi, latin iskolába készülő fiúk na-
ponta házi feladatként tucatjával kapták gépies megtanulásra a szópárokat. 

 
Például az ember arcával kapcsolatos szavakat egy 1400–1410 között hasz-

nált magyarországi iskolai szópárgyűjteményből: „Barba–szakáll, barbatus–
szakállas, imbarbatus–szakálltalan, dens–fog, densosus–fogas, edentulus–
fogatlan, molaris–zápfog, lingua–nyelv, spuma–nyál, lacrima–könny, tussis–
hurutos, gula–torok, gulosus–torkos, gluteo–nyelek, collum–nyak, pectus–
mell” – és így tovább, fújták sorjában a megtanult szópárokat a diákjelöltek, 
napról napra, hétről hétre, „álmukból felkeltve” is. 

Ez a tematikus szópártanulás azután az alsóbb latinos osztályokban meg-
felelően differenciálódva és bővülve tovább folytatódott. Négy évszázaddal 
később, 1800-ban ezt írta oktatási-didaktikai tankönyvében Márton István, a pá-
pai református kollégium nagyhírű tanára: 

„Mihelyt a gyermekek már jól olvasók, azonnal a Rudimentában levő szó-
tárbeli szókat ötönként leckékbe ki kell nekik adni, hogy azokat tanulják meg, 
mégpedig úgy, hogy akár magyarul, akár deákul kérdeztessenek, tudjanak azok-
ból felelni. És mivel ezen szótárban csak 1186 szó van, esztendő által könnyű 
lesz ezeket ővélek tökéletesen megtanultatni.” 

 
Ezekben az iskolatípusokban mindenütt folyt ez az intenzív tematikus latin–

magyar szópártanulás egészen a 19. század közepéig. 
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* 
Sárospatakon éppen az elemi oktatással kapcsolatban jutott Komensky 

arra a nagyon fontos, a korábbi-korabeli általános szokásokat, de saját gyakorla-
tát is túlhaladó felismerésre, hogy az olvasásgyakorlást és a szópártanulást érdekessé, 
vonzóvá, szórakoztatóvá lehet tenni a kisdiák számára. 

Mégpedig úgy, hogy egyrészt rövid, tartalmilag és megfogalmazásban ösz-
szefüggő kis szövegegységekbe kell foglalni egy-egy téma szóanyagát; ugyanakkor mind-
egyik törzsszó kapjon képi megjelenítést is. Így e törzsszavak összefüggő szövege és a 
törzsszavakat ábrázoló tárgyakat egybefüggően ábrázoló kép együtt jelenik meg 
a gyerek előtt. A gondolat nemsokára megvalósult. Comenius sárospataki dol-
gozószobájában elkezdte a munkát. Megtervezte az új könyv tartalmát: 150 témára 
osztotta a feldolgozandó törzsszóanyagot; mindegyik téma legfőbb latin szava-
iból megszerkesztette a  kis olvasmányok összefüggő szövegét. Egyszerű, világos, 
könnyen érthető, néhány mondatos „leckék” kerültek írópapírjára. Mindezt 
természetesen latin nyelven fogalmazta meg.  

Majd a nehezebb munka következett. A kis olvasmányok e törzsszavait 
ábrázoló alakokat – tárgyakat, embereket, növényeket, állatokat stb. – kellett 
megterveznie, felvázolnia és sok-sok próbálkozás után megrajzolnia. Majd ezeket 
úgy kellett elhelyeznie, elrendeznie egyetlen téglalap alakú képben, hogy az 
egyes alkotórészek világosan felismerhetők legyenek, ugyanakkor a kép egysé-
ges esztétikus műalkotás benyomását keltse. Mindezt úgy, hogy a fametsző 
szakember az eléggé zsúfolt, ugyanakkor aránylag kis felületű képeknek a nyo-
módúcait el tudja készíteni. S ez aligha ment viták nélkül. 

De hogyan találja meg a kisdiák a kapcsolatot egy-egy törzsszó és a képen ahhoz 
tartozó, azt megjelenítő részlet között? Egyszerű megoldást alkalmazott Comenius: 
számmal jelölte meg a törzsszavakat, s ugyanazt a számot tette a megfelelő kép-
részlet mellé. Így a gyerek rápillantva az olvasmány egy-egy törzsszavára (ezeket dőlt 
betűtípussal szedték), a szám nyomán megkeresheti és megtalálhatja ábrázolását 
a képen, és azt felismerve, saját maga saját anyanyelvén is meg tudja nevezni. 
Például az állatokról szóló egyik olvasmányban látja ezt a szót: equus. Vajon mit 
jelent ez? A szám nyomán felismeri a képen: ló. 

Vagy fordítva: ha a kisdiák a képet nézegetve kiválaszt egy alakot, megnevez-
heti saját anyanyelvén, de rögtön kikeresheti a számozás alapján a szövegből 
annak latin megnevezését is. Például a képen első látásra felismeri: kutya. Hogy 
van ez latinul? A szám alapján a válasz: canis. 

Így is, úgy is a célnál vagyunk: létrejön az egymásnak megfelelő latin és 
anyanyelvi szavak párosa; ott akkor, az 1650-es években a sárospataki gyerekek 
körében: a latin–magyar szópár. 

Comenius keze alatt 1653-ban már készen volt a teljes anyag: a képek rajza és 
alatta a latin nyelvű olvasmányszövegek egyaránt. Ekkor Comenius ezt a címet 
adta a leendő kötetnek: Lucidarium, vagyis ez a mű fényt adó, megvilágosító: 
rávilagít a szavak jelentésére, a világ egyes alkotórészeinek megnevezésére. 
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A sárospataki nyomda 1653-ban megkezdte az előkészületeket a könyv 
kinyomtatásával kapcsolatos munkálatokra, elkészültek az első képek nyomó-
dúcai is. A kötet első íveiből el is készült néhány kinyomtatott oldal: az első szöveges 
leckék latin nyelven, fölöttük a fametszetű képek. De azután – folytatás helyett 
– a munka Patakon abbamaradt. Comenius az egész anyagot elküldte nürnbergi 
nyomdászismerőse, Michael Endter címére: rábízta a kötet kivitelezését. 

Vajon mi lehet az elakadás oka? Valóban az, amit kísérőlevelében írt: elé-
gedetlen volt a pataki fametsző munkájával, a kinyomtatott képek minőségével? 
(Bár a ránk maradt 1653-i pataki lapok képei sikerülteknek látszanak.) Vagy ta-
lán politikai küldetésének bonyodalmai szegték kedvét? Nem tudjuk.   

 

Többfunkciós alapkönyv 
 

Comenius keze alatt a régi korok hagyományosan egyszerű szópárgyűjte-
ményéből, a kezdő  kisdiákok innen-onnan származó „elegyes” olvasmánygya-
korló szövegeiből egy egészen más műfajú, új alkotás született: az Orbis pictus, egy több-
funkciós alapkönyv. 
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Kiválóan megfelelt a korábbi elvárásoknak: ez is forrása volt az elmaradha-
tatlanul szükséges alapvető  szókincsgyűjtésnek, szógyarapításnak; jó terepül szol-
gált a latin szövegekkel ismerkedő gyermekek olvasásához. Az örökölt követel-
ményeket továbbra is kielégítette: a könyvecske a latin nyelvű élő beszéd elemi szintű 
elsajátításának eszköze volt.  

De – és ez fontos szempont! – nem az ókori klasszikus latin auktorok nyel-
vét, nem is a teológusok vagy a jogászok tudós nyelvét tanította meg, hanem a 17. 
század „hétköznapi” latin nyelvét ismertette meg tanulóival, amelyet a korabeli művelt 
emberek, a városi értelmiség, polgárság s a nemesség különféle rendű-rangú cso-
portjai használtak ügyeik intézése során, vagy mindennapi témákról szóló beszélge-
téseikben, az őket akkor körülvevő világ dolgairól szólva egymással.   
Magyarországon különleges funkciót is ellátott ez a „köznapi nyelv”:  a magyarság 
és a számos hazai nemzetiség („kisebbség”) értelmiségének ez volt a közös, mindannyiuk 
által jól ismert és használt kommunikációs csatornája, érintkezési eszköze. 

Ugyanakkor erősítette a tanulókban az anyanyelv fogalmát, tudatosította 
bennük az anyanyelv sajátosságait, az anyanyelvi szavak rendszerét és összefüg-
gését, bővítette anyanyelvi szókincsüket, kifejezéskészletüket, megsejtette velük – 
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a latin grammatikával párhuzamosan – a magyar nyelvtan körvonalait; választé-
kosabbá tette élőbeszédüket, fogalmazásukat, érzékeltette az anyanyelvi kiejtés és 
írásmód eltérését a latintól (s talán örömet is keltett a gyermekekben, hogy mi, 
magyarok, a latin betűket használjuk; nem úgy, mint a németek, a furcsa „gót” 
betűket…) 

* 
De mindezeken túllépve Comenius új, nagy feladatra vállalkozott e köny-

vével: nem a világ egyik-másik kiragadott részletét akarta megismertetni kis ta-
nulóival, hanem az egész, körülöttünk levő világot, annak teljes rendszerét, a részek egy-
mással való összefüggéseit, s benne az embert magát. S szilárd meggyőződése volt, hogy 
mind a részleteket, mind az összefüggéseket meg kell érteniük a tanulóknak: ha 
csupán szavakat, meg nem értett kifejezéseket tanulnak be, az semmit sem ér. 
És rendszert akart tanítani, ezért könyvében „nem lészen homályos avagy össze-
elegyedett és zűrzavaros dolog, hanem inkább nyilvánvaló, egymástól elválasz-
tott [dolgok]; és rendesen elosztva, valamint a kezünk ujjai”. 

Érzékelhető: mintha a 17. század ekkor terjedő racionalizmusának hatásai, s 
a nagy francia kortárs, René Descartes gondolatai is beleszüremlettek volna e kis 
könyv oldalaira… 
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S a megértés egyik legfontosabb eszköze az érzékszervi tapasztalat! Az 
Orbis pictus esetében ez a tanult dolgok képének látása, szemmel való meg-
vizsgálása. Ez nyilván a 17. század másik nagy szellemi áramlatának, az empiriz-
musnak a hatásait s elveit juttatja eszünkbe. 

„Ennek a dolognak az az ő fondamentoma, hogy azok, ami érzékenysé-
geinkkel [= érzékszerveinkkel] megfogható dolgok, azok az érzékenységeknek 
igazán eleikbe adattassanak, hogy az ember megismerhesse azokat” – írta 
Komensky.  

A pedagógia történetében ez az első olyan iskolakönyv, amelynek szerzője mind-
egyik leckéjét – mind a százötvenet – didaktikai szempontból tudatosan megtervezett képekkel 
látta el, az érzékszervi tapasztalatok – köztük a vizualitás – alapvetően fontos szempontját 
érvényesítve. „Nincsen pedig semmi az értelemben, hogyha azelőtt nem volt az ér-
zékenységben” – fogalmazta meg az ismert tétel. Majd így folytatja: „Hogyha 
azért a gyerekek az érzékenységek, a dolgok között való különbségeknek igaz 
megértésében szorgalmatosan gyakoroltatnak, az szintén annyit tészen, mintha 
valaki az egész bölcsességnek és az egész bölcs ékesenszólásnak és minden okos, 
erre az életre tartozandó cselekedeteknek fondamentomát megvetné”. 
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Lelkes szavakkal ajánlja a tanítóknak, nevelőknek könyvét: „Imé egy új és 
oskolákat segítő eszköz! Minden ez világon lévő legderekasabb dolgoknak és eb-
ben az életben való cselekedeteknek leábrázolása és nevükön való megnevezése!” 

S ezt a rendszerben látást segíti a kötet képanyaga is. Ezek nem esetleges, al-
kalomszerű „szemléltető képek”, netán kísérő-színező illusztrációk vagy helyki-
töltő rajzok. Itt mindegyik kép téglalapfelületén a világ egyik kis „alrendszere” ta-
nulmányozható, amelynek részei egybetartoznak, egymást kiegészítik, az egyes 
„alkatrészek” egységes rendszert alkotnak. S a tanulmányozás során ezek az al-
rendszeregységek érzékelhetőbben tükrözik a világ egyik kis összetartozó, egybe-
függő részletét, mint a puszta szavak. Majd a gyermekek tudatában ezek az al-
rendszerek egyesülnek, egységbe forrnak egy teljes képrendszerré, ezáltal a biztosabb meg-
ismerést és eligazodást segítik számukra abban a világban, amelyet e nagyon tuda-
tosan megtervezett vizuális rendszer a tudatuk számára ily módon „leképezett”. 

Vajon a mai képregény őse-e Comenius e műve? Mint tudatosan megter-
vezett, egybefüggő, szoros egymásutánba szervezett s egy cél felé tartó képek 
sorozata – talán tekinthető annak is. Egy kirívó különbség azonban szembeötlő: 
Komensky nem kitalált esetek, regények, mesék történetén akarja végigvezetni 
szemlélőjét… 
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A teljes világot, a világ alapvető rendszerét akarja megismertetni kis tanulói-
val Comenius, azzal a céllal, hogy minden későbbi ismeret- és tapasztalatszerzés alapve-
tő keretrendszerét velük elsajátíttassa, eszükbe vésse. „Ezen könyvecskét, amely az 
apródokat a képnek megszemléltetésével tanítja, csupán kezdetekkel raktuk 
meg, tudniillik a legderekasabb dolgokkal és legderekasabb szókkal, mintegy 
fondamentomokkal, melyeken az egész világ, az egész nyelv, és a dolgokról va-
ló tudományunk fundáltatott.” 

A kisdiák ebbe az alapvető ismeretrendszerbe azután belehelyezheti újabb, ké-
sőbb szerzett bonyolultabb, magasabb ismereteit; mindegyik új tapasztalat megtalálja majd a 
helyét ebben –világról alkotott – szilárd ismeretrendszerben. S ettől az alaprendszertől 
ugyanakkor ösztönzést is kap, hogy később egyik-másik részletével kedve sze-
rint részletesebben, tüzetesebben foglalkozzék. 

* 
Comenius e szilárd általános rendszeralkotást – mai elgondolások szerint 

talán túl korán – lényegében a gyermekkorban képzelte el, hiszen tízéves kor táján 
már elkezdődnek a szorosan vett speciális „latinos” iskolai tanulmányok. 
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Ennek sajátos gyermekpszichológiai indoklását így magyarázta Komensky: e 
könyvecske arra ösztönzi a gyermekeket, hogy felfigyeljenek saját környezetük-
re, lássák meg, mi van ott, keressék az új dolgokat, s igyekezzenek megtudni, 
hogy mi a nevük, s mi célra szolgálnak, mire használják őket. Az Orbis pictus 
bennük „felébreszti a tárgyakra irányuló és egyre inkább élénkülő figyelmet, ami már 
magában is nagy dolog. Ugyanis az érzékszervek, a kezdő gyermekkornak ezek 
a hatalmas vezérei – mert hiszen ebben a korban az értelem még nem 
emelkedik a tárgyak elvont szemléletéig! – szüntelenül keresik a maguk tárgyait, 
s ha ezek hiányoznak, akkor megtorpannak és az unatkozás miatt ide-oda 
kapkodanak; ha pedig tárgyak kerülnek eléjük, felvidulnak, megélénkülnek és 
szívesen eltűrik, hogy e tárgyakra szegődjenek, mindaddig, míg csak kellően 
nem érzékelték azokat.” 

Tény az,  hogy sok, a gyermekek által saját környezetükből már jól ismert dolog 
került be ebbe az ismeretrendszerbe (például foglalkozások, állatok, növények). 
De sok, számukra addig teljesen új ismeret birtokába is jutottak. Hazai gyermekeink 
alighanem az Orbis pictusban láttak először elefántot, tigrist, oroszlánt, vagy 
képeket hajókról, tengeri viharokról és távoli tájak embereinek életéről. 
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* 
Az Orbis pictus tehát lényegében nem „tankönyv” volt, a szó klasszikus és mai értel-
mében: ez nem egyetlen tantárgy anyagát tartalmazó szövegegyüttes megfelelő 

módszerrel feldolgozva, összefoglalva és a szöveget „megtanulásra” alkalmassá 
téve. E kötet nagynevű szerzője ennél jóval többféle feldolgozási lehetőséget s ezek 

nyomán jóval sokszínűbb hatást várt el az Orbis pictustól; erről is – akárcsak az előbbi-
ekről – részletesen szólt az „Elöljáró beszéd”-ben, a kötet bevezetésében. 

Már a kisgyerekek is örömmel forgathatják lapjait, nézegetve a képeket. 
„Mert az nyilvánvaló dolog, hogy a gyermekek – csaknem csecsemőségüktől 
fogva – a képekben gyönyörködnek, szemüket is ilyen látnivaló dolgokon 
örömmel legeltetik.” Tehát mint képeskönyv is lapozgatható. (A 19. század előtt a 
tankönyvek nem tartalmaztak képeket, csakis szövegeket.) 

Ugyanakkor érdeklődést kelt, kedvet csinál az új dolgokkal való ismerke-
déshez, a tanulást iránt. A tanulás nem feltétlenül unalmas, keserves, gyötrő foglalatosság 
– sugallta Komensky, ennek példája éppen az Orbis pictus. „Úgy remélem – 
írta –, hogy használni fog az elméknek édesgetésére, hogy az oskola dolgát a 
gyerekek ne véljék kínnak lenni, hanem gyönyörűségnek…” 
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A kis könyvet családi olvasmányul is ajánlja Komensky. A szülők, nagyobb 
testvérek, rokonok kérdezgessék a kisdiákot, lapozgatva a könyvben, nézegetve a 
képeket: „Mi légyen ez s amaz, s minek mondják?”, rámutatva egy-egy képrészlet-
re, egy-egy szóra. A szerző szerint ezt a célt kell elérni: „Semmit ne lássanak, amit meg 
nem tudnának nevezni; és semmit ne nevezzenek, amit meg nem tudnának mutatni.” 

Ezt is ajánlja: „Engedjétek meg nekik azt is, hogy a magok kezével utána 
leírhatják a képeket, ha van arra kedvük; sőt ha nem volna is, szerezni köll ne-
kik.” Tehát a képek lerajzolására is buzdította kis növendékeit a gyermek belső 
világát oly jól ismerő Komensky. 

De még egy fontos hatásra számít a kiváló nevelő: segítségével nem csak 
a folyamatos olvasástudás készsége alakul ki bennük, hanem az érdekes képes 
olvasmányokon keresztül kedvet kelt bennük az olvasásra, már ekkor megízlelik a 
könyvolvasás gyönyörűségét. És túl a gyermekkoron – fiatal-, majd felnőttkor-
ban – kedvelni fogják a könyveket, különféle témájú kötetek olvasását. „Mert 
ezen könyvecskék – Orbis pictus – gyakorta való átolvasása, a dolgoknak ele-
gendő és a képek alá tétetett megíratásai és megmagyarázásai által fő olvasóvá te-
heti az embert.” 
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S ezt a többfunkciós alapkönyvet nem „növi ki” a diák, mint a „rendes” 
tankönyvet, amelyet megtanulása után félretesz, és soha többet nem veszi ke-
zébe. Az Orbis pictus a családi könyvtárban – a Biblia és a kalendárium mellett 
a mestergerendán – is helyet kaphatott, hiszen ez – az ember egész életén ke-
resztül – jól használható ismerettár, mini-enciklopédia, egyszerű nyelven fogalma-
zott lexikon, vagy éppen „tudományos ismeretterjesztő népkönyv” volt. 

* 
Szimbolikusnak tekinthető a kötetet nyitó („Az Isten”) és záró („Az utolsó íté-

let”) leckének a szövege és képe, amelyekben általános nevelési alapelvét sugalmazta az 
olvasónak a szerző, még tágabb, még nagyobb rendszerbe helyezve kis könyve 
funkcióját. Legvégső soron miért szükséges a vele való tudatos foglalkozás? 

Az Isten teremtette meg ezt a világot, amely átlátható-megérthető szilárd 
rendszerben, megingathatatlan törvényszerűségek érvényesülése által működik. 
Az ember alapvető kötelessége, hogy ezt a világot, amelyben benne él, tüzete-
sen, alaposan megismerje. Ugyanis csak e tudás birtokában képes a rábízott, 
neki ajándékozott világot fenntartani, sőt folyamatosan tökéletesíteni. S ezzel 
párhuzamosan kötelesség, hogy saját magát – mint e világegyetem fontos részét 
– a maga emberi mivoltában is alaposan megismerje, hogy saját magát is foly-
tonosan tökéletesíthesse. Hiszen az az ember feladata, hogy teremtőtársa le-
gyen az Istennek. S ezért nagy felelősséget visel, erről egyszer számot kell adnia. 
Erre figyelmezteti őt a zárólecke. Amely nem félelmetes, de komoly számvetése 
alapvető emberi kötelességeink teljesítésének.    


