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Jan Amos Komenský (vagy ahogyan latinosított neve ismeretessé vált, 

Comenius) személyében azt a cseh–morva származású pedagógust lehet tisz-
telni, aki a neveléstudomány első nagy hatású és tekintélyes, alapozó és megha-
tározó erejű teoretikusa volt. Ugyanis egyfelől gyakorlatilag mindenkit meg-
előzve sikerült rendszereznie és szerves szintézisbe foglalnia a XVII. századig 
(kiváltképpen a reneszánsz korban) felgyülemlett teljes pedagógiai örökséget, 
másfelől  képes volt azt számos új, többnyire filozófiai elméletekből és teológiai 
tanításokból származó, azonban szűkebb tudományos szempontokat is követő 
eszmével gazdagítani. Ekképp azt lehet mondhatni, hogy Comenius a pedagó-
gia, és azon belül pedig mindenekelőtt a modern oktatáselmélet egyik megalapí-
tó, napjainkban is megbecsült atyja. Áldozatos munkásságának eredményeként 
született meg a neveléstörténet első, jelentős tudományos alapokkal is rendel-
kező egységesen felépülő pedagógiai rendszere. 

Comenius a csehországi (morvaországi) Nivnice (egyes feltételezések sze-
rint Komna) nevű faluban született. A múlt század 60-as éveiben rátaláltak 
Comenius végrendeletére, amelyből az tűnt ki, hogy szülei Magyarországról 
vándoroltak ki, és hogy eredeti neve Szeges János volt. Később e nevet azon-
ban elhagyta és felvette (Komna falura visszavezethető) új nevét, a  Komenskýt 
(amit Comeniusra latinosít). Mivel szülei korán meghaltak, részint nagynénje vi-
selte gondját, részint pedig a cseh–morva testvérek (protestáns) vallási gyüleke-
zetének iskolájában részesült nevelésben. Később kiváló képességeinek kö-
szönhetően egy latin tanítási nyelvű gimnáziumban sikeresen folytatta tanulmá-
nyait Prerovban. Ez után a hernborni, később pedig a heidelbergi német egye-
temeken filozófiát és teológiát tanult. Lendületes szakmai fejlődésében minden 
bizonnyal fontos szerepet játszott, hogy már tanulmányainak ideje alatt megis-
merte Wolfgang Ratichiusnak (1571–1635), a híres német pedagógusnak (a di-
daktika terminus első használójának) oktatási módszertanát. Huszonegy éves 
korára lelkészként végzett (majd 1616-ban fel is szentelték), a későbbiekben 
pedig részint lelkészi teendőket lát el a fulneki református közösségben, részint 
egy egyházi iskola igazgatójaként kezd dolgozni.  

Családi hagyományt követve viszonylag fiatalon csatlakozott a cseh–
morva testvérek vallási közösségéhez, amelynek a későbbiekben (1647-től) 
püspöke lesz. Ebből fakadóan az ellenreformáció fokozottan zaklatta és szinte 
folyamatosan üldözte. Azt lehet mondani, hogy Comenius egész életének – 
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pláne a 30 éves háború 1618-ban történő kirobbanása, illetve az 1620-as fehér-
hegyi császári győzelem után (amelyben Csehország Habsburg-uralom alá ke-
rül, és a katolikus vallás államvallássá alakult) – egyik alapeleme az üldöztetés, 
illetőleg a menekülés. Folyamatosan bujkálnia kellett, meneküléseiben elvesztet-
te feleségét és gyermekeit, könyveit és könyvtárát elégették, és gyakorlatilag 
örökre száműzetésbe kellett vonulnia. Semmilyen viszontagság nem tudta 
azonban eltéríteni Comeniust hivatásának és küldetésének betöltésétől. Mind 
hitéért, mind pedagógiai eszméiért és tudományos céljaiért mindig bátran kiállt, 
lelkesen, mondhatni hősiesen vállalta a szinte állandó menekülést, az azokkal 
járó szenvedést és nélkülözést. 

1627-ben hitközösségével együtt száműzetésbe kell mennie. A lengyelor-
szági Lesznóban talál oltalmat. Itt amellett, hogy iskolaszervezéssel és vallási 
közösségének problémáival foglalkozik, megírja (cseh és latin nyelven) egyik 
roppant fontos latin nyelvkönyvét, a Ianua linguarium aurea reserata (A nyelvek nyi-
tott aranykapuja) című munkáját (amit nagyon hamar több mint tíz európai 
nyelvre is lefordítanak), valamint a Didactica Magna (Nagy oktatástan) első vál-
tozatát. 

Viszonylag hamar elterjedt hírneve alapján több európai ország hatóságai 
is meghívják Comeniust, hogy iskolákat alapítson, hogy oktatási programokat 
dolgozzon ki, illetve hogy az oktatási rendszereket újraszervezze. Így például 
1641-ben Angliában dolgozik, és többek között megírja a Via lucis, azaz A fény 
útja című munkáját, amelyben azt mutatja be, hogy a fényhez csakis egyetemes 
könyvek, egyetemes iskolák, egyetemes kollégiumok és egyetemes nyelv segít-
ségével lehet eljutni. Egy évvel később pedig Svédországban munkálkodik az 
iskolázás megszervezésén. Ezután megint visszatér Lengyelországba, Elblagban 
telepedik le, és 1648-ig itt fog élni családjával. Közben, 1647-ben a cseh–morva 
testvérek  megválasztják a megüresedett püspöki poszt betöltésére, és ekképp 
megint Lisznóba költözik, hogy új küldetését betölthesse. A 30 éves háború 
végét jelentő 1648-as vesztfáliai béke következtében (amely kizárta Csehorszá-
got a békekötésből), a cseh–morva testvérek közössége megint nem térhetett 
vissza hazájába, és ennek következtében lassan föloszlásnak indult (jóllehet a 
békekötés vallásszabadságot is kihirdetett). 

Comenius életének új szakasza kezdődött el, amikor  Lorántffy Zsuzsanna 
(fejedelemasszony, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye), iskolafejlesztési 
szándékkal, menedék és létbiztonság felajánlással történő meghívására Sárospa-
takra érkezik, és négy éven át, 1650–1654 között ott tartózkodik (miután 1648-
ban I. Rákóczi György fejedelem meghívását a gyulafehérvári tanszékre nem fo-
gadta el). Sárospatakon tanított a református kollégiumban, fáradozott annak át-
szervezésén, egy új tanterv megalkotásán dolgozott, továbbá rendkívül termékeny 
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elméleti munkásságot fejtett ki. Számos neveléstörténész a Sárospatakon eltöl-
tött négy évet Comenius alkotó gyakorlati és elméleti tevékenységének legjelen-
tősebb időszakának ítéli meg. Itt írja meg többek között a De Vocatione in 
Hungariam brevis narratiuncula (Magyarországra való hívásom rövid elbeszélése, amely 
magában foglalja az Illustris Patakinae Scholae idea, azaz A nagyfényű pataki iskola 
eszméje című elgondolását is),  Praecepta morum in usum juventutis collecta (Az ifjúság 
számára összegyűjtött erkölcsi szabályok), a Leges Scholae bene ordinate (A jól rendezett 
iskola törvényei), Orbis sensualium pictus (A látható világ képekben), a Schola ludus (A 
színjátszó iskola), a Gentis felicitas (A nemzet/nép boldogsága), a Scholae pansophicae 
classibus septem adornandae delineatio (A hét osztályos panszofikus iskola tervezete) című 
jelentős munkáit, valamint a Vestibulum (Előcsarnok), a Ianua (Kapu) és az Atrium 
(Udvar) című, a panszofikus iskola első három osztályának írt latin tankönyveit 
(a Thesaurus című negyedik nem készült el), amelyek egyre bővülő skálán nem-
csak szavakat vagy szómagyarázatokat tartalmaztak, hanem az azok által jelölt 
tárgyak és jelenségek bemutatását is felvállalták, tehát nem korlátozódtak csak a 
nyelvi ismeretek tanítására. Comenius sárospataki tervei azonban teljes mérték-
ben nem teljesültek be, ugyanis iskolájának csak az alsó tagozatát tudta kialakí-
tania, amennyiben innovatív elképzeléseinek megvalósítása számos helyi nehéz-
ségbe, elutasításba vagy közömbösségbe gyökerező akadályokba ütközött.  

Az Orbis sensualium pictus enciklopédikus jellegű munkáját, amely  a latin 
nyelv tanítására szolgált Nürnbergben adta ki 1658-ban. Még Comenius életé-
ben is többször kiadták, a későbbiekben pedig rengeteg, esetenként javított, 
átdolgozott vagy bővített kiadást ért meg Európa számos országában. A 
könyvnek előbb kétnyelvű, latin és német változata jelent meg, majd három- és 
négynyelvű (latin, magyar és német, illetve latin, német, olasz és francia vagy 
latin, magyar, német és cseh) változatok is napvilágot láttak. A bemutatás jelle-
ge és a nyomon követett tanulási módszer révén e könyv káprázatos sikerű pá-
lyát futott be, és közel kétszáz éven át széleskörűen alkalmazták. Szerkezetileg 
úgy van összeállítva, hogy a 150 lecke (fejezet) mindegyikének elején egy (em-
beri foglalkozásokat, élethelyzeteket, növényeket, állatokat, változatos tárgyakat 
stb. ábrázoló és címmel ellátott) képet (fametszetet) találunk, majd azt követő-
en a képről szóló rövid szöveget, voltaképpen több egyszerű (alapszavakat al-
kalmazó) mondatot latinul, mellette pedig németül. Például a XXIV. lecke címe 
„A négylábú állatok, és először is a háziak”, amely alatt háziállatokat bemutató 
képet találunk. A képet olyan mondatok magyarázzák, mint például: „A kutya 
kölykével együtt őrzője a háznak” vagy „A macska tisztítja a házat az egerek-
től”. A könyvet közel két évszázadon keresztül nagy előszeretettel használták 
mondhatni Európa-szerte. 
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A Schola Ludusban – amit Comenius úgyszintén Nürnbergben jelentetett 
meg 1654-ben – arra tesz utalásokat, hogy a különböző ismeretek tanításában-
tanulásában igencsak hasznos és sikeres módszer lehet a drámajáték. Ugyanis 
egyes érdekes események vagy történetek dramatizált bemutatásával a növen-
dékek az egyes nyelvi, irodalmi, történelmi, természettudományos vagy művé-
szeti ismereteket játékos formában, élményekkel átszőve, könnyedén fogják 
elsajátítani. A tananyagot tehát színpadi jelenetekben dolgozta fel, különböző 
szerepek síkján osztotta el, és ezeket a növendékekkel eljátszatta.  

A (hétosztályos) panszofikus iskola tervezete című munkájában kéttagozatos is-
kola körvonalait rajzolja meg. Az alsó tagozat három filológiai osztályt ölelt fel, 
és mindenekelőtt a latin nyelv oktatását szolgálta. Az első osztályban a növen-
dékek a nyelv alapjaival ismerkedtek meg (ez volt az úgynevezett „vestibulum” 
vagy vestibuláris osztály), a második osztályban  nyelvtani ismereteket tanultak 
(ez volt a „ianua” vagy januális osztály), a harmadik osztályban pedig a kiváló 
nyelvismeretre és nyelvhasználatra készültek fel  a tanulók (ez volt az „atrium” 
vagy atriális osztály). A felső tagozaton változatos tudományos ismereteket ta-
nítottak négy osztály (fakultás) síkján: bölcselet, logika, politika és teológia. A 
központi feladata itt az ész, a szív, a kéz és a nyelv kiművelése volt, többek kö-
zött a közvetlen megtapasztalás, a tananyagban való fokozatos előrehaladás és a 
konkrét cselekvésvégzés alapján. 

Sárospatakról való távozása előtt Comenius búcsúbeszédet tartott, mely-
ben többek között elköszönt Lorántffy Zsuzsannától és az iskolától, szorgal-
mas munkára biztatta a tanulókat és a pedagógusokat, a lelkükre kötötte, hogy 
ne feledjék az anyanyelv, a módszer, a céltudatos munka fontosságát.  Útja me-
gint Lesznóba vezetett, azonban az ottani feszült helyzet, illetve egyes társadal-
mi és vallási zavargások miatt (melyben néhány kézirata is odaveszett, köztük a 
Thesaurus linguae Bohemicae) családjával 1656-tól kezdődően Amsterdamban te-
lepedik le, ahol előkelőségek gyermekeit oktatja, műveit rendszerezi, és a nagy-
szabású De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Egyetemes tanácskozás 
az emberi állapotok megjavításáról) című, hétkötetes munkáját írja. Ennek két kö-
tete – a Pansophia (III. kötet) és a Pampaedia (IV. kötet) úgyszintén pedagógiai 
problematikát ölel fel. A Pansophia voltaképpen a tanulás, a Pampaedia pedig a 
tanítás kérdéseivel foglalkozik. Ugyanakkor a város anyagi támogatásával kiadja 
az Opera Didactica Omniát. Világhírnévnek örvendve (de számos vágyát beteljesü-
letlenül, sok tervét és elgondolását befejezetlenül hagyva) 78-ik életévében itt hal 
meg 1670 novemberében (az Észak-hollandiai Naarden városában temetik el). 

Comenius rendkívül termékeny író volt (több mint százötven jelentős al-
kotása van), nagyszámú filozófiai, teológiai, szépirodalmi, gazdaságtörténeti, ré-
gészeti, földrajzi, politikai és pedagógiai munkát publikált (cseh, latin és német 
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nyelven). Pedagógiai koncepcióját azonban mindössze három alkotása – a 
Didactica Magna, a Ianua aurea linguarium reserata és talán a legnépszerűbb munká-
ja, az Orbis Sensualium Pictus – alapján is jól ki lehet következtetni. Főműve min-
den bizonnyal a Didactica Magna (Nagy oktatástan), amelyben az iskola és az okta-
tás mondhatni teljes problematikáját felöleli. E könyvében grandiózus szintézis 
megalkotására törekedett, hisz rendszerbe foglalta a pedagógia mondhatni ösz-
szes jelentős kérdését. A könyv első változatát cseh nyelven írta és 1632-ben 
publikálta. Latin nyelvű változata 1657-ben Amszterdamban jelent meg  az 
Opera Didactica Omnia  című, Comenius összes pedagógiai alkotását tartalmazó 
három kötetet kitevő és négy részből álló (azaz Lesznóban, Elblagban, Sárospa-
takon és Amszterdamban írt műveinek) gyűjteményes munkája (és amelyből 
Erdélyben 2 példány Kolozsváron az Akadémiai könyvtárban és egy példány 
Marosvásárhelyen a Teleki Tékában található). Ebben a munkájában abból in-
dul ki, hogy a didaktika mint a tanítás technikája az az „egyetemes mesterség 
(művészet), amely feltárja, hogyan kell mindenkit mindenre megtanítani”. 
Ugyanakkor Comenius célja volt útmutatás adni arra, hogy „bármely keresztény 
ország valamennyi községében, városon és falun egyaránt, olyan iskolákat állít-
sanak fel, amelyekben mindkét nembeli ifjúság – kivétel nélkül – elsajátítsa a 
tudományokat, a művelt emberhez illő erkölcsöket, és jámborsággal teljék el”. 
Híres, talán a világ minden fontos nyelvére lefordított, 33 fejezetet tartalmazó 
könyvében Comenius többek között részletesen kifejti az oktatás célját, az er-
kölcsi és vallásos nevelés jellegét, az iskola szervezeti felépítését és rendjét, a 
didaktikai alapelvek rendszerét, a tananyag kiválasztásának szempontjait, az ok-
tatáshoz szükséges eszközök készletét, a  tanításban sikeresen alkalmazható 
módszerek teljes állományát, az iskolázás fontosságát, az iskolák megjavításá-
nak lehetséges módjait, az anyai és anyanyelvi iskola, valamint a latin iskola és 
az akadémia eszméit és alapvetéseit. Mindezt teszi rendkívül rendszeresen, 
mindig pontokba szedve, sorba rendezve vagy felosztva mutatva be elgondolá-
sait, alaptételeit, ajánlásait. A Didaktika Magnából az is kitűnik, hogy Comenius 
egész pedagógiai rendszerét a természetesség elve hatja át. Szinte minden peda-
gógiai jelenség bemutatáskor természeti példákból, a természet törvényeiből, az 
élettelen vagy élővilágból, illetve a reális életből vett hasonlatokból indul ki, 
azokkal igazolja és alapozza meg pedagógiai tételeit. „Tanácsaim alapelvei – írja 
Comenius a Nagy Tanítástan bevezetőjében – magából a dolgok sajátos termé-
szetéből következnek”. 

Comenius egyik elévülhetetlen érdeme egyes ma is érvényben lévő didak-
tikai elvek kidolgozása. A természetesség alapfilozófiájának alapján többek kö-
zött a rendszeresség, a tudatosság, a következetesség, a fokozatosság, a tartós-
ság és a szemléletesség elveit teoretizálta. Ez utóbbit talán a legfontosabbnak 
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tartotta, és szükségességét az empirizmus filozófiai irányzat egyes elemeivel 
igazolta. Francis Bacon (1561–1626) rangos angol filozófus ismeretelméleti fel-
fogása és induktív módszere, illetve az empirista filozófia alapján úgy vélte, 
hogy az emberi megismerésnek mindig az érzékszervekből (a tapasztalatból) 
kell kiindulnia, hisz „Nihil est in intellectu, quod nonprius fuerit in sensu.” Az-
az semmi sincs az értelemben, ami előzetesen nem volt az érzékszervekben. 
Bacon, és a későbbiekben John Locke (1632–1704), nevezetes angol filozófus  
közismert episztemológiai jelmondatát, a középkori skolasztika eme alaptételét 
Comenius is felkarolja, és az oktatás vonatkozásában egyértelműen megállapít-
ja: „Ezután a tanítóknak aranyszabályuk legyen az, hogy amennyire csak lehet-
séges, tárjanak mindent az érzékek elé. A látható dolgokat ugyanis a látás, a 
hallhatókat a hallás, a szagolhatókat a szaglás, az ízlelhetőket az ízlés, a fogha-
tókat a tapintás elé; és ha egyszerre több érzékszerv is felfoghatja őket, akkor 
egyszerre több elé is tárják”. Látható, hogy Comenius a szemléletesség érvénye-
sítésére a szemléltetés módszerét javasolja. E módszer alkalmazására maga is 
kiváló példát mutat akkor, amikor egyik előbb már említett nyelvkönyvét – az 
Orbis sensualim pictus (A látható világ képekben) című művét, a tanulást elősegíten-
dő, képekkel látja el. Történelmi pillanat ez, hiszen Comenius az oktatás törté-
netének a legelső képekkel illusztrált tankönyvét alkotta meg. Részint Francis 
Bacon, részint pedig René Descartes (1596–1650) hírneves francia filozófus 
felfogására támaszkodva azt hangsúlyozza, hogy a közvetlen érzékelés és észle-
lés fontosságán túl, a megismerésben kivételesen fontos az értelem is, hisz az 
észlelteket gondolati síkon fel kell dolgozni.  Ma is teljes mértékben érvényes 
azon ajánlása, mely szerint „Semmit se tanítsunk csupán a tekintély alapján, 
hanem az érzékszervi és észbeli bizonyítás szerint”. 

A didaktikai elveihez szorosan kapcsolódva, az azokban tartalmazott kö-
vetelmények teljesítését elősegítendő, több didaktikai (arany)szabályt is megfo-
galmazott. Úgy vélte, hogy az oktatásban mindig az egyszerűtől az összetettig, a 
konkréttól az elvontig, a tényektől a következtetésekig,  a könnyűtől a nehézig, 
a  közelitől pedig a távoliig kell haladni. 

Az oktatás tartalmát Comenius panszofikus felfogásával összhangban 
próbálta kidolgozni. A tanulás anyagát a legkülönbözőbb tudományok, de min-
denekelőtt a természettudományok és a foglalkozások területéről merítette (és 
nem korlátozta a klasszikus nyelvek tanítására). Abból indult ki, hogy minden 
gyermeknek minden tudományterület fontos dolgait el kell sajátítania. A tan-
anyagokat koncentrikusan, egymásra épülő szerkezetben, fokozatosan bővülő 
és mélyülő, ugyanakkor egymásba láncolódó integrált ismeretkörökként képzel-
te el. Rendkívüli fontosságot tulajdonított annak, hogy a tanulók olyan tan-
anyaggal kerüljenek kapcsolatba, amely kisebb és szervesen egymásba láncolódó 
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egységekből épül fel. Arra is nagy gondot fordított, hogy a különböző egységek 
logikusan épüljenek egymásra és egymásba, egymást folyamatosan kiegészítve 
és gazdagítva. 

Úgy véljük, hogy Comeniusnak egy másik kiemelkedő teljesítménye a 
gyermekkori fejlődés pszichológiai szempontokat is követő periodizálása, és 
annak alapján egy ideálisnak számító pedagógiailag magalapozott iskolarendszer 
felépítése. Így például a gyermek- és ifjúkori fejlődés folyamatában négy hat-hat 
évre kiterjedő szakaszt különböztetett meg. Felfogásában az 1. szakasz a kis-
gyermekkor, ez 6 éves korig tart, a 2. szakasz a gyermekkor, amely a 6 és 12 év 
között időszakot öleli fel, a 3. szakasz a serdülőkor, amit 12 és 18 év közé he-
lyez, és a 4. szakasz az ifjúkor, amely a 18. és a 24. életév közötti periódust fog-
ja át. Erre a négy szakaszra építi rá Comenius iskolarendszerének alapvető cik-
lusait, a tantárgyak és az oktatási tartalmak körét, valamint az iskola típusait. Az 
első szakaszhoz az úgynevezett anyai iskolát (schola materna), a másodikhoz az 
anyanyelvi iskolát (schola vernacula, avagy elemi, nemzeti vagy népiskola), a 
harmadik szakaszhoz a latin iskolát (schola latina, avagy gimnázium), végül a 
negyedik szakaszhoz az akadémiát kapcsolta. Az első szakaszban a nevelés vol-
taképpen a családban folyik, amikor is mindenekelőtt a gyermek szükségletei-
nek kielégítése, de ugyanakkor környezetének megismertetése, sőt egyes tudo-
mányos ismeretek elsajátítása is történik. Itt kell megemlítenünk azt is, hogy a 
családi nevelés vonatkozásában Comenius útmutató munkát írt a szülők számá-
ra (Informatorium scholae maternae címmel), amely voltaképpen az anyai öl iskolá-
jának, illetve a családon belüli nevelésnek a problematikáját ismerteti, és amely 
a nevelés történetében az első családpedagógiai munkát alkotja. A második 
szakaszban az iskolázás fő célja az olvasás, írás és számolás tanítása, továbbá 
egyes mértani, művészeti, erkölcstani és katekizmusi ismeretek átadása. Itt az 
egész osztályt egy tanító napi négy órán át (félórás óraközi szünetekkel) tanítja. 
Két órán át délelőtt elméleti tanulmányozás történt,  ugyancsak két órán át dél-
után gyakorlás és alkalmazás. A harmadik szakaszban a latin iskola vagy a gim-
názium hat osztály vonulatában (grammatika, fizika, matematika, etika, dialek-
tika, retorika) a növendékeknek a közismert hét szabad művészet tárgyaihoz 
tartozó ismereteket kínálta fel, és kiemelkedő hangsúlyt fektetett a nyelvek ok-
tatására. Voltaképpen négy nyelvről volt szó, éspedig: az anyanyelvről, mint a 
nemzeti fejlődés feltételéről, a latinról, mint a műveltség elsajátításának alapve-
tő eszközéről, a görögről, mint a latin nyelv anyjáról, végül pedig a héberről, 
mint az Ótestamentum tanításainak foglalatáról. Ezeken túlmenően azonban 
fizikát, földrajzot, történelmet, valamint erkölcstant is tanítottak ebben az isko-
latípusban. A negyedik fejlődési szakaszban lévő kiváló képességű és tehetséges 
fiatalok oktatása, az akadémia vagy egyetem szintjén három (teológiai, jogi és 



Portré                                                                                        Jan Amos Komenský 

 

 98

orvosi) fakultás síkján zajlott, gyakorlatilag az összes tudományt felölelve. Eb-
ben a szakaszban Comenius a külföldi utazásokat is javasolta, hisz meg volt 
győződve az azokban rejlő fejlesztő és gazdagító erőforrásokban. 

Amennyiben az iskola középkori szervezeti keretei már nem voltak alkal-
masak sem a számbelileg megnövekedett tanulóifjúság  befogadására, sem a 
megfelelő minőségű oktatás lebonyolítására, Comenius kidolgozta (elsőként a 
nevelés történetében) a napjainkban is széleskörűen alkalmazott osztályrend-
szerű szervezeti keretet és a  tanórarendszerű oktatásszervezési formát.  Ugyan-
akkor bevezette a tanév fogalmát, kidolgozta a tanítási periódusok és a szün-
idők egymásba kapcsolódó rendszerét, az iskolaformák függvényében pedig 
megállapította az iskolai nap időtartamát, a tanórák szerkezetét és sorrendjét, a 
tanmenetet, valamint az órák közti szünetek rendjét. Comenius szerint minden 
iskolában minden osztály számára külön tantermet, minden gyermek számára 
pedig saját ülő-, illetve tanulási helyet kell biztosítani. A tanórai szerkezetre vo-
natkozóan három alapvető összetevőt különböztetett meg, nevezetesen a 
„propositio”-t (mint bevezető részt), az „explicatio”-t (mint témafeldolgozást, 
bemutatást és magyarázást) és az „aplicatio”-t (mint gyakorlati alkalmazást). 
Comenius szerint minden tanítási órára egységes témát kell megnevezni, 
amelynek függvényében a célokat is pontosan meg kell állapítani. A tanulás te-
kintetében is három fontos eszközről tett említést: a példáról (megnevezésről, 
megismerésről), a szabályról (meghatározásról) és az utánzásról (gyakorlásról). 
A gyakorlásra kivételesen nagy hangsúlyt fektetett, hisz meg volt győződve ar-
ról, hogy a tanuló írva tanul írni, olvasva tanul olvasni, énekelve tanul énekelni 
vagy számolva tanul számolni. Megítélése szerint a pedagógus köteles a tanulók 
tanulási tevékenységét nap mint nap ellenőrizni, azok tudásszintjét havonta, 
negyedévenként és minden év végén vizsgák segítségével felmérni és értékelni. 
A tanórák menetében pedig a pedagógusnak biztosítania kell mind a növendé-
kek figyelmét, mind azok fegyelmezett részvételét, viselkedését is (ugyanis „a 
fegyelem nélküli iskola olyan, mint a víz nélküli malom”). Ebben az összefüg-
gésben Comenius az iskola belső életének szerkezetét, illetőleg a tanítási-
tanulási folyamat sikeres megvalósításához szükséges feltételek szisztémáját hét 
kellékben (tényezőben) állapította meg. Úgy gondolta, hogy az oktatás sikeres-
sége végeredményben a tanártól, az alkalmazott taneszközöktől, a helyiségtől, a 
tanmenettől, az órarendtől, a gyakorlatok készletétől és a szünidők rendszerétől 
függ.  Egyáltalán nem véletlen, hogy a tanárt az első helyre helyezi, hisz Comenius 
szerint a  „mesterségek mesterségét” gyakorló tanár éppen központi fontosságú 
szerepe révén, a lehető legnagyobb megbecsülést és társadalmi elismerést ér-
demel.  Ez azzal a meggyőződésével is összefügg, miszerint a neveléssel lehet a 
legnagyobb jót tenni az államnak, a neveléssel lehet az emberiség felemelését a 
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legsikeresebben megvalósítani. Comenius meggyőződéssel hitte, hogy „az em-
beri romlottság megjavítására az égvilágon semmi hatásosabb út nincsen az 
ifjúság helyes nevelésénél”. 

Jan Amos Comenius lélektani alapvetésben is tanulmányozta a tanuló 
gyermeket. Megfigyelései alapján egyfelől leszögezte, hogy a lelki élet három, 
szorosan összefüggő összetevőből áll, nevezetesen értelemből, akaratból és em-
lékezetből. Másfelől mindenekelőtt eme összetevők alapján, valamint a szor-
galmasság és az egész magatartás szempontjainak függvényében hat gyermektí-
pust állapított meg. Az egyes típusok viszonylatában nemcsak leírta az egyes 
sajátosságokat, hanem egyes speciális nevelési módokra és feladatokra is emlí-
tést tett. A Comenius-féle gyermektípusok és azok egyes jellemzői a követke-
zők: 

1. éles eszűek, tudásra vágyakozók és könnyen kezelhetők, 
2. éles eszűek, lomhák és engedelmesek, 
3. éles eszűek, tudásvágyók, de makacsok, 
4. nehéz felfogásúak, tanulni vágyók és engedelmesek, 
5. tompa eszűek, tunyák és tétlenek, 
6. tompa eszűek, rosszindulatúak és ravaszok.  
Comenius úgy vélte, hogy az ember három veleszületett szükséglettel ren-

delkezik, éspedig: az összes dolgok megismerésének szükséglete, önmaga és a 
dolgok fölötti uralkodás szükséglete és önmagának, valamint az összes dolgok-
nak Istenhez (mindennek forrásához) való viszonyításának szükséglete. Ezek 
alapján könnyen megállapította, hogy az ember eleve rendelkezik a tanulás és a 
fejlődés lehetőségével („Minden ember nevelhető, mert az értelem, erkölcs és 
vallás csíráit mindenki magában hordozza.”). Ugyanakkor eme szükségletekből 
logikusan kifakadnak a fő szerzett jellegű emberi kvalitások, éspedig: a tudás 
(eruditio vagy képzettség, bölcsesség), az erényesség (virtus vagy moralitás, er-
kölcsösség) és a vallásosság (religio, pieta vagy vallásos érzület és jámborság). 
Comenius szerint az embernek a földi életben éppen a bölcsességre, az erköl-
csösségre és a vallásos érzületre kell szert tennie, mert „ezekre alapul mind a 
földi, mind pedig az örök élet”. Ebben a törekvésében azonban az embert va-
lahogyan segíteni kell. Nyilvánvalónak tűnik, hogy Comenius felfogásában e 
segítséget alapvetően az értelmi, az erkölcsi és a vallásos nevelés révén lehet 
nyújtani. 

Végezetül arra következtetünk, hogy Jan Amos Comenius nagy érdeme 
mindenekelőtt egy új nevelésfilozófia (az univerzális tudományra, illetve a tu-
dományok enciklopédikus egységére, az enciklopédikus, azaz az egyetemes tu-
dás eszméjére, a dolgok egyetemes összefüggéseire alapított, a világot holiszti-
kusan megragadó panszofia) kidolgozásában, az első iskolapedagógiai rendszer 
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megalkotásában, az első tényleges didaktikai munka megírásában és az anya-
nyelvű elemi népoktatás megszervezésében érhető utol. Nem tekinthetünk el 
azonban attól sem, hogy Comenius a pedagógia történetében elsőként veti fel a 
törvényszerűségek kérdését az oktatásban, elsőként állapítja meg az iskola 
funkcióit, fokozatait és szerkezetét, valamint a didaktikai tevékenységek alapel-
veit. Figyelemre méltó tény még ma is, hogy a cseh pedagógus – a zavargások-
tól, szociális, politikai és gazdasági problémáktól, valamint háborúktól egyálta-
lán nem mentes XVII. században – a mindenkit befogadó nyilvános (közössé-
gi) iskolai oktatás szükségességét hirdette, hisz úgy vélte, hogy az iskola a böl-
csesség elsajátításának „királyi útja” vagy „aranybányája”, a „nyelvek igazi mun-
kaháza”, ugyanakkor a társadalom vagy az állam felemelkedésének és fejlődé-
sének tényezője, egyszersmind az „emberiség igazi műhelye” (vera officina 
humanitatis).   

Comenius általános oktatást javasolt minden gyermek számára, mert úgy 
vélte, hogy „mindenkinek, aki embernek született, szüksége van oktatásra, 
azért, hogy ember legyen, és ne vadállat, buta szörny vagy tétlen fajankó.” Meg-
győződéssel vallotta, hogy ezt az oktatást jól képzett tanítókra kell bízni. A di-
daktikai kutatások talán ma sem követhetnek más célt, mint amit Comenius 
tűzött ki vizsgálódásai elé, nevezetesen, hogy megtalálja azt a módot, „amellyel 
a tanítók kevesebb munkája mellett, a diákok mégis többet tanulnak: az isko-
lákban kevesebb legyen a zúgolódás, undor és hiábavaló küszködés, annál több 
a szabad idő, az öröm és a szilárd előrehaladás; a keresztény államban pedig 
kevesebb legyen a sötétség, zavar és széthúzás; annál több a fény, a rend, a 
nyugalom és a békesség”. 

Véleményünk szerint fontos kiemelni továbbá azt is, hogy Comenius há-
nyatott életét és egész munkásságát áthatotta egy erőteljes keresztény életfelfo-
gás, a református-evangélikus hittételekre alapuló gyakorlati vallásos beállítódás, 
mint ahogyan az azzal összhangban lévő magatartás is. Semmiféle testi vagy lelki 
bántalom nem tudta megrendíteni az isteni gondviselésbe vetett szilárd hitét. Az 
oktatás vonatkozásában kidolgozott innovatív tételeit nem lehetne semmiképpen 
sem helyesen értelmezni, ha azokat elszakítanánk kereszténységétől, illetve igazi 
vallásos érzületeitől (vagy ha kiragadnánk viszontagságos élettörténéseinek so-
rából). Comenius megközelítésében mindig abból kell kiindulni, hogy gondol-
kodási rendszerének középpontjában Isten állt, és a nevelés és oktatás révén a 
gyermeket voltaképpen arra óhajtja minél eredményesebben felkészíteni, hogy 
az rátaláljon Istenre, hogy eljusson Istenhez.  Felfogásában az ember földi élete 
nem egyéb, mint előkészületi periódus az örökkévalóságra. Ebben az előkészü-
letben az embernek meg kell ismernie önmagát és az őt körülvevő világot, 
ugyanakkor az Isten képmására teremtett lényként meg kell ismernie Istent, 
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annak törvényeit, valamint a vallás alapvető tanításait. Ebben az irányban azt 
javasolta, hogy a gyermekeket már kiskorukban rá kell szoktatni arra a gondo-
latra, hogy minden, amit látnak, hallanak és tapintanak, mindaz, amit tesznek és 
elviselnek akár közvetlenül, akár közvetett módon, de szorosan kapcsolódik 
Istenhez. 

Comenius munkáit napjainkban olvasva arra döbbenünk rá, hogy számos 
meglátásában ma is rendkívül időszerű. Több tétele pedig (például az anyanyel-
vi népoktatásnak prioritása, az írás és olvasás együttes tanítása, a tananyagok 
szemléltetéssel történő tanítása, a tanuló tanulmányi előrehaladásának gyakori 
ellenőrzése, életszerű példák és feladatok alkalmazása, a gyakorlati alkalmazha-
tóság szem előtt tartása, a tanulásnak a dolgok kereséseként való értelmezése, a 
folyamatos önképzés, a nevelés rendszerének kiterjesztése az iskoláskor előtti 
szakaszra stb.) egyszersmind követésre méltó. Mindez azzal is magyarázható, 
hogy pedagógiájával tulajdonképpen egy új globális világ kialakulását próbálta 
segíteni, melyben a különböző népek és emberek békésen, azonos világnyelvet 
beszélve és egy világvalláshoz tartozva, egymást tisztelve élnek együtt. 

Nem nehéz megállapítani, hogy Comenius hányatott életsorsa szinte teljes 
mértékben összecseng a pedagógia fejlődésének göröngyös útjával, hogy tudo-
mányos pályájának egyáltalán nem egyenletes fejlődési íve, mely erőteljesen ösz-
szefügg a pedagógia mindig valamilyen nehézségekbe ütköző és meglehetősen 
zűrzavaros kibontakozási folyamatával. Igaza volt Gabriel Compayré (1843–
1913) tekintélyes francia neveléstörténésznek, amikor azt mondta, hogy 
Comenius minden egyes kis tudományos teljesítménye valóságos küzdelem 
vagy közelharc eredménye volt. 

Az oktatástudomány terén megnyilvánuló szenvedélyes aktivitásával 
Comeniust megérdemelten nevezték a „nemzetek tanítójának”, az „újkori ne-
velés fáradhatatlan harcosának”, a „nevelés apostolának” és a „didaktika atyjá-
nak”. Roppant termékeny, panszofikus, illetve holisztikus és kreatív gondolko-
dásával, erős humanizmusával, demokratikus beállítódásával, a nevelhetőség-
ben való szilárd hitével, illetve folytonosan lángoló pedagógiai optimizmusával 
(minden gyermek képes mindent megtanulni stb.), figyelmességével, szereteté-
vel, következetességével, pacifizmusával, valamint alkotási szenvedélyességével, 
kitartásával és szorgalmával, nevelői személyiségével és egész pedagógiai mun-
kásságával nagy lendületet adott az európai oktatásügy haladásának, a pedagó-
giai gondolkodás fejlődésének, bizonyos vetületekben és elemekben napjainkig 
tartóan meghatározta az iskola szerkezetének és működésének nem egy kom-
ponensét, a tanítás és a tanulás folyamatának számos formáját és módozatát. A 
gyermeknevelés és az iskolai oktatás terén kifejtett értékes tevékenységével, 
mindenekelőtt a tanítást és tanulást érintő törvényszerűségek, alaptételek és 
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elvek keresésével, valamint a logikai szabályoknak a pedagógia területén való 
alkalmazásával, de nevezetes oktatáselméleti feltételezéseivel, megfontolásaival 
és kitételeivel döntő módon hozzájárult a pedagógia önálló tudománnyá alaku-
lásához, a tudományok rendszerébe történő integrálódásához. 
   
 


