
Ne vel jünk önál ló, konst ruk tív élet ve ze -
tés re al kal mas sze mé lyi sé ge ket, vall ja a
poszt mo dern ben ér vé nyes nek te kin tett di -
dak ti kai el mé let. Ki, kit, hogyan?… A té ma
konk re ti zá lá sa ne héz kes, vi ta tott és pil la -
nat nyi lag ki dol go zat lan. Nem ez lett vol na
a kez de tek tõl mos ta ná ig az ún. „di dak ti kai
cél” – még ha ke vés bé aka dé mi ai nyel ven
meg fo gal maz va is? Ha pe dig cé lunk ez, mi -
lyen pe da gó gu sok ra van szük ség? Mennyi -
re ér zi át a ma tár sa dal ma azt a fe le lõs sé get,
ami a szak má val jár? Öve zi-e meg be csü lés
a ta nárt, ok ta tót, ne ve lõt?

A fen ti kér dé sek meg vá la szo lá sa
szem pont já ból mér he tet len el té ré sek ész -
lel he tõk ré gi ók, or szá gok sze rint. Ho gyan
fest a hely zet itt hon? „A he do nis ta pe da -
gó gia hí ve va gyok, hi szek ab ban, hogy a
de rû, a nyi tott ság, a ru gal mas ság él vez he -
tõ vé te he ti a fi lo zó fia órát, amely már nem
pusz tán tan óra, ha nem egy kör nye zet,
ahol nincs fe szült ség, min den ki ön ma ga
le het, s a fel ve tett té mák meg moz gat ják
azo kat is, akik mind ed dig kí no san ügyel -
tek ar ra, hogy min den bõl ki von ják ma gu -
kat. […] A gon dol kod ta tás, a sa ját vi lág -
kép ki ala kí tá sá hoz va ló hoz zá já ru lás, a fi -
lo zó fi ai szö ve gek elem zé se ál ta li ön ala kí -
tás kü lön le ges le he tõ ség mind a di ák,
mind a ta nár szá má ra, mi köz ben bi zo -
nyos fo kig el sik kad an nak a táv la ti je len -
tõ sé ge, hogy ki volt Leib niz, és mit je lent
a te le o ló gia. Nyil ván az in for má ció me -
mo ri zá lá sa sok kal ha té ko nyabb le het, ha
a gon do lat, mon da ni va ló már interiori-
zálódott.”1 Kál mán Ung vá ri Kin ga a fi lo -
zó fia ok ta tás idõ sze rû sé gé rõl, le he tõ sé ge i -
rõl írt ta nul má nyá ban vall ja, hogy el le -
het sza kad ni a fron tá lis „anyag le adás tól”,
és le het kö vet ke ze te sen „élet re ne vel ni”,
sze mé lyi ség fej lesz tõ pe da gó gi át mû vel ni.

Az irány zat nem a poszt mo dern ta lál má -
nya. Ko ráb bi vál to za ta i ra jó pél da Szók ra -
tész maieutikája, de en nél jó val kö ze lebb,
a szá zad ele ji di dak ti ká ban is vol tak ilyen
irá nyú tö rek vé sek.

Kont ra György mo nog rá fi á ja egy
olyan pro fesszor élet fi lo zó fi á ját, hi va tás -
tu da tát, mód sze re it tár ja elénk, aki a mai
ok ta tá si in téz mé nyek ben is min den bi -
zonnyal ki emel ke dõ egyé ni ség len ne. A
Ka rá csony Sán dor Mû ve lõ dé si Tár sa ság
és a Gon do lat Ki adó köz re mû kö dé sé vel
lét re jött kö tet 2009-ben má so dik ki adás -
ban ke rült a kö zön ség elé Ka rá csony Sán -
dor, a nagy hí rû pro fesszor cím mel. Kis -
gyer mek ko runk tól va la mennyi ünk nek
fû zõd nek kel le mes és ke vés bé kel le mes
em lé kei ok ta tók hoz, ne ve lõk höz. Rit ka az
olyan ta ní tó, ta nár, pro fesszor, aki rõl szu -
per la tí vusz ok ban be szél ta nít vá nyai
több sé ge és ko rá nak nagy jai egy aránt.
Kont ra György le írá sá ban egy ilyen ta nár
éle té rõl, mun kás sá gá ról, vi lág né ze té rõl
ol vas ha tunk, mind er rõl el sõ kéz bõl. Egy -
ko ri ta nít vá nya vall ar ról a ne ve lõi ha tás -
ról, ame lyet „Sán dor bá csi” gya ko rolt kü -
lön le ges sze mé lyi sé gé vel, gon dol ko dás -
mód já val.

A szer zõ ma ga is pe da gó gu si pá lyát
vá lasz tott, és igye ke zett mes te ré nek gon -
dol ko dás vi lá gá val sa ját ta nít vá nya it is
meg is mer tet ni, an nak el le né re, hogy a
dik ta tú ra ide je alatt Ka rá csony mû vei a
til tó lis tán sze re pel tek. „Kont ra min den
volt egy ki csit: hí võ, hi tet len, szel le mes,
gú nyo ló dó, ál do za tos, sze rény, sze rény te -
len, ko moly, fe cseg ve pre le gá ló és hall ga -
tag, vi lág fi és hát tér be hú zó dó csa pat -
mun kás. Ren ge teg ál lá sa, funk ci ó ja és
dol ga volt, és a mû velt sé ge ki me rít he tet -
len. Kont ra iga zi pe da gó gus volt, an nak
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szü le tett, Ka rá csony Sán dor né ze te i ben
fi a ta lon vol ta kép pen ma gá ra ismert”2 –
ek képp be szél ró la Spiró György. Bu da
Bé la át fo gó me ta fo rá val „mo rá lis eta lon -
ként” tart ja szá mon Kont ra Györgyöt.3

Az ugyan csak nagy hí rû vé lett ta nít -
vány pro fesszo rá ról írott köny ve a je len -
bõl in dul; Ka rá csony Sán dor-dí jat kap -
hat nak olyan ki vá ló ta ní tók, akik mun ká -
juk cél já ul tû zik ki a gyer me kek har mo ni -
kus sze mé lyi ség gé va ló for má lá sát, en nek
szel le mé ben tar tó san te vé keny ked nek. Itt
kap han got Kont ra György szán dé ka a
mo no grá fia meg írá sá val: „A mi mun kánk
– ti. a pe da gó gu so ké – be csü le te ma sem
olyan, mint ami lyen nek len ni ké ne. Jó
len ne, ha ez a könyv leg alább va la mics -
két vál toz tat na raj ta.” A kö vet ke zõ fe je -
zet ben rö vi den ér vel amel lett, hogy mi ért
ér de mes Ka rá csony Sán dor sze mé lyé nek
egy egész köny vet szen tel ni, il let ve meg -
fo gal maz za azo kat a fõ kér dé se ket, me -
lyek re ma gya rá za tot kí ván ad ni a könyv
so rán. A szer zõt „Sán dor bá csi” idõt ál ló
esz méi és kü lö nös nép sze rû sé ge ih let te.
(„Sán dor bá csi ért” vagy ra jon ga ni le he -
tett, vagy erõ sen szem be he lyez ked ni ve -
le, sem mi kép pen nem le he tett vi szont
kö zöm bös nek ma rad ni irán ta.)

A be mu ta tás az élet rajz írás sza bá lya it
kö ve ti, sor ra ve szi a szü lõ fa lu tól a ta nu lá -
son, ka to na sá gon, vi lág há bo rún, hi va tá -
son, te vé keny sé gen át Ka rá csony Sán dor
éle té nek fõbb ál lo má sa it, hang sú lyoz va a
di ák moz gal mak ban, egye sü le tek ben ki -
fej tett mun kát, el idõz ve pe da gó gi ai té má -
jú mû ve i nél. Ez utób bi a kat Kont ra rész le -
te sen ki bont ja, olyan sza bad füg gõ stí lus -
ban, hogy né hol el ha tá rol ha tat lan egy -
más tól ta ní tó és ta nít vány vé le mé nye. Bi -
zo nyí té ka ez an nak, hogy nem tá vol ság -
tar tó és sze mély te len ok ta tó mun kát vég -
zett a „nagy hí rû pro fesszor”, ha nem azo -
no sult a nö ven dék vi lá gá val. Nyelv tan,
ész já rás, iro da lom, vi lág né zet, val lás, tár -
sa dal mi együtt élés, ero ti ka, au to nó mia
te rü le tén szük sé ges tu da tos, ter ve zett,
élet sze rû, diákközeli ne ve lõi te vé keny sé -
get foly tat ni – eme li ki a szer zõ Ka rá -
csony Sán dor esz me rend sze ré nek leg fon -
to sabb össze te võ it. Mind pe da gó gi ai,

mind fi lo zó fi ai, mind pe dig szép iro dal mi
al ko tá sai ugyan azon el vek alá tá masz tá sá -
ra szol gál nak. A ta ní tást „katedrátla-
nítani” kel le ne, a tanár–diák, il let ve a
tananyag–élet tá vol sá got csök ken te ni. A
„meg ér tés zá lo ga a má sik em ber”, a ne ve -
lés pe dig „két em be ri lé lek kö zös funk ció-
 ja: a ne ve lõ ké és a nö ven dé ke ké” – hang -
za nak a pro fesszor ta lán leg gyak rab ban
is mé telt el vei.

A le írást kö ve tõ en az élet mû ér té ke lé -
sé re tesz kí sér le tet a szer zõ. Be vall ja,
hogy ne héz íté le tet mon da ni an nak át fo -
gó vol ta, il let ve az ér tel me zé si ke re tek
szé les ská lá ja mi att is. Kö vet kez te té se vi -
szont szu per la tí vusz ok ban fo gal ma zó dik
meg: egye dül ál ló a meg élt pe da gó gi ai
hely ze tek el mé le ti meg ala po zá sa, a ne ve -
lés tu do mány te rü le te i nek és a ne ve lés
sza ka sza i nak le fe dé se, önál ló, ko ra gon -
dol ko dá sát meg ha la dó, szer ves egy ség gé
for mált rend sze re mi att. Kont ra a meg fo -
gal ma zó dó kri ti kák ra pró bál fel men tést
ad ni töb bek kö zött az zal, hogy Ka rá csony
Sán dor a há bo rú mi att nem jut ha tott hoz -
zá kül föl di szak iro da lom hoz, il let ve
hang sú lyoz za, hogy az élet mû vet a ko ra -
be li szem üve gen, a szá má ra ak tu á lis kör -
nye zet ben, vi szony rend szer ben le het sé -
ges ér té kel ni. 

Az ér té ke lést az ed dig fel so ra koz ta -
tott, mû vek sze rint rend sze re zett esz mék
át struk tu rá lá sa kö ve ti. Pszi cho ló gi ai, lo -
gi kai, fi lo zó fi ai, pe da gó gi ai disz cip li ná ris
egy sé gek ben fo gal ma zód nak új ra a pro -
fesszor meg lá tá sai. Ér zé kel he tõ Kont ra 
fo gal ma zá si stí lu sá ban az ob jek ti vi tás ra
va ló tö rek vés, ezt csak he lyen ként és ma -
gya rá zat tal el lát va tö rik meg szub jek ti vi -
tás ról árul ko dó el szó lá sok, nosz tal gi kus
vissza em lé ke zé sek. Er rõl árul ko dik pél -
dá ul a „bölcs pro fesszo runk” meg ne ve zés
mel lett né hány is ko lai él mény fel idé zé se.
Eze ket akár hi te les ség fo ko zó ele mek ként
is szá mon tart hat juk. Át érez he tõ a könyv
lap ja in az a mér he tet len ha tás, ame lyet a
pro fesszor ta nít vá nyá ra gya ko rolt, er rõl
leg fõ képp a meg szó la ló han gok össze mo -
só dá sa árul ko dik, he lyen ként el dönt he -
tet len, hogy mennyi ben az egye nes ka rá -
cso nyi meg lá tás és mennyi ben a ka rá cso -
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nyi esz me Kont ra-fé le le csa pó dá sa kap
han got. Ez ta lán még hang sú lyo sabb bi -
zo nyí té ka a mes ter ha tá sos mód sze ré nek,
mint az exp li cit ki je len té sek.

A jegy ze tek elõtt egy mon da tos ér té ke -
lés ben je lent ke zik a fel vál lalt szub jek ti vi -
tás. „Alap ve tõ”, „kor szak al ko tó” – fo gal -
maz  Kont ra Ka rá csony Sán dor ne ve lés tu -
do má nyi el mé le té rõl, amely sze rint ér zel -
met, aka ra tot, hi tet, élet ér zést ne vel ni
nem le het, eze ket köz vet ve, val lá sos, tu -
do má nyos, mû vé szi, jo gi, tár sa dal mi és
nyel vi te rü le tek mû ve lé sé vel le het csak
meg va ló sí ta ni.

A jegy ze te ket kö ve tõ en kro no lo gi kus
ada tok szem lé je kap he lyet a mo nog rá fi á -
ban. A pro fesszor mû ve i nek ne ve lés tu do -
má nyi té má jú át te kin té se kö vet ke zik mû -
fa ji bon tás ban, majd önál ló ki ad vány ként
meg je lent mû vei, ve le kap cso la tos, ide gen
nyel ven meg je lent ta nul má nyok és élet raj -
zi ada tok. Kö szö net nyil vá ní tás és név mu -
ta tó zár ja a kö vet ke ze tes be mu ta tást.

Pé ter Im re mél tat ja a kö tet hát ol da lán
a ben ne sze rep lõ ket. „A ma gyar ne ve lés
és kul tú ra új ra for má lá sá ért ví vott em ber -
öl tõ nyi küz de lem” tör té ne tét ol vas hat juk
Pé ter Im re sze rint egy „Ka rá csony Sán dor
sze ke rén uta zó tól”.

És hogy mi ért van há bo rú? Ka rá csony
Sán dor A nyolc éves há bo rú ban ír ja: „Há -
bo rú van, hát há bo rú van, mit ta gad juk.
Ki tört az el sõ ta ní tó és ta nít vány leg el sõ
ta lál ko zá sa kor, és tar ta ni fog, míg csak is -
ko la lesz a vi lá gon. Leg fel jebb a ha di esz -
kö zök és a harc mo dor mó do sul nak né ha.

A di ák há bo rú ról az él a di ák tu dat ban,
hogy a ta ná ri kar kezd te. És ez meg le he -
tõ sen va ló szí nû, úgy el sõ látásra.”4 Rend -
jén van ez? – kér dez het nénk. A ka rá cso -
nyi rend szer er re is meg ad ja a vá laszt.
Sze rin te az if jú em ber lét ele me a harc a
fel nõtt vi lág ba va ló be ke rü lé sért, an nak
meg vál toz ta tá sá ért; mû vé sze te ri tu á lis a
ma ga ál tal szen te sí tett ha gyo má nyok kö -
ve té se szem pont já ból; tu do má nya dog -
ma ti kus; leg fõbb tár sa vi ta part ne re; tár sas
éle te – az ugyan ab ban a sö rö zõ ben,
ugyan az zal a tár sa ság gal, ugyan an nál az
asz tal nál – li tur gi kus; hi te pe dig a kétely.5

Ka rá csony Sán dor négy ta ná csa a csa ta -
bárd el ásá sá ra irá nyul: ne mu száj ból és
ne va kon ta nít sunk/ta nul junk, fel ap róz -
va, de nem el ap róz va, az élet tel össze füg -
gés ben és az egyé ni mód sze rek al kal ma -
zá sá val. Ma gya rá zat ra szük ség van, de
„olyan ra, amely min den el mé le ti sal lang
nél kül, a ma ga hét köz na pi sá gá ban, hogy
úgy mond jam: le mez te le nít ve ál lít ja
elénk a dolgot”6 – jel lem zi Szil ágyi N.
Sán dor a Ka rá csony Sán dor-fé le fogalom-
meghatározási mó dot. 

Lát ha tó, hogy a Kont ra György ál tal
be mu ta tott pe da gó gus rit ka sze mé lyi ség a
szak má ban, em ber is me ret ét, ta pasz ta la ta -
it, el ve it pe dig a kor sze rû ne ve lés tu do -
mány is jog gal meg fon tol hat ja. Kont ra
György köny ve nem csak az élet rajz ok
ked ve lõ i nek le het te hát hasz nos ol vas -
mány, ha nem a ne ve lé si fo lya mat va la -
mennyi sze rep lõ jé nek.

Ma da ras Szi dó nia
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