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Deme Tamás: 

Kontra György emlékezete 
 
 
Július 20-dik|n, 82 évesen elhunyt egy tan|r, Kontra György. Egy kort|rs énekes mondata zúg 
azóta fejemben: „amikor apám meghalt, az olyan volt, mint ahogy egy egész könyvtár leég...”. 
Tal|n ez a kép elmond valamit a hi|ny|ról. Kontra György gener|ciók ir|nyjelzője volt. 
 
Megkísérelve lehetetlent: prób|lom elbúcsúztatni a tudóst, a tan|rt, az embert. Kontra György 
1925-ben született Kövesk|lon. Nagyapja reform|tus lelkész, apja orvos volt. Zalaegerszegen 
nevelkedett, majd a gödöllői Premontrei Gimn|ziumban is tanult (itt l|tta a cserkész dzsem-
borit, Teleki P|lt és Kar|csony S|ndort – az utóbbi, életére kiható példa, érték lett sz|m|ra.) 
Bölcsésznek tanult, s orvos diplom|t szerzett, de orvosként nem praktiz|lt. Kiemelkedő peda-
gógiai tud|sa révén az Orsz|gos Neveléstudom|nyi Intézetben, a Vall|s és Közoktat|si Minisz-
tériumban, a Főv|rosi Pedagógiai Intézetben, a Központi Pedagógiai Tov|bbképző Intézetben, 
a Budapesti Orvostudom|nyi Egyetemen kapott munk|t. Az OPI ut|n az ELTE Embertani Inté-
zetében dolgozott nyugdíjba meneteléig (1995). Feleségével, Ilonk|val négy gyermeket nevelt. 
Életében többször volt módja alkotó módon hatni a pedagógiai elméletre és gyakorlatra. Tan-
könyveket, tudom|nyos és tudom|ny-népszerűsítő könyveket írt a biológiatanít|s, az orvos-
tudom|ny részére. Több mint 350 publik|ciój|ból kiemelkedik Az ember szervezete és egész-
ségtana, A biológiatanít|s problém|i, a Biológia és kommunik|ció, A fejlődő gyermek, s az |l-
tala is szerkesztett alapkönyv: Az emberi test. Alkot|sainak jelképes lez|r|saként írta késői 
művét példaképéről, „Kar|csony S|ndor, a nagyhírű professzor” neveléstudom|nyi munk|s-
s|g|ról. 
 
Az 50-es, 60-as évek oktat|spolitik|j|nak (tan)tervutasít|sos merevsége ut|n egy reményt 
adó enyhülés ígéretét jelentette a MTA 1973-ban kezdett hosszú t|vú pedagógiai reformkísér-
lete. Kontra György az Elnökségi Közoktat|si Bizotts|g tagjaként nagy energi|val segített 
megújítani a természettudom|nyi t|rgyak tartalm|t és a nevelés egészét. Munk|j|nak jele az 
oktat|si teljesítményeket értékelő nemzetközi t|rsas|g (IEA) akkori jelentése a természettu-
dom|nyi nevelés kiemelkedő magyar szintjéről. Ez idő t|jt a vil|gelsők között voltunk. Az is-
kolai fejlesztés elkötelezett szellemi közegben Kontra olyan szövetségesekkel dolgozhatott, 
mint Vargha Tam|s, Szépe György, Forrai Katalin, Vekerdi L|szló, Buda Béla, akikre ugyanaz a 
magyar tudós pedagógus-tudós hatott, mint Kontr|ra. Kar|csony S|ndorról van szó. Kar|-
csony különleges, összegző l|t|sú szemlélete, rendszere tiltott |ru volt a kor|bbi évtizedek-
ben. Kontra Györgynek s t|rsainak köszönhető, hogy a politikai üldözés miatt 1952-ben el-
hunyt tudós (egyetemi professzor, cserkész-szövetségi elnök, ifjús|gi vezető, író) életműve 
|tmentődött a XX. sz|zad m|sodik felének nemzedékei sz|m|ra. 
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Kontra György tud|s|nak bemutat|sa alig teljesíthető feladat. Buda Bél|val együtt vallom: 
nehéz szavakat tal|lni Kontra zavarba ejtően t|gas szellemi horizontj|nak érzékeltetésére. 
Kontra különleges érték volt, s rejtőzködő érték. Jólesik emlékezni eleg|ns, szinte fölényes 
összefoglaló bölcsességére, amellyel tanított. Nem tolta mag|t előre, közlését visszafogva, lé-
nyegre tört. Integr|ló, eggyé-rendező képességgel bírt, mint professzora, Kar|csony. Sok min-
denhez értett valamennyit, p|r területen viszont magas fokon szinte mindent tudott a tudha-
tóból. Biológusként, orvosként lett pedagógus, de otthon volt a lélektan, teológia, szociológia, 
nyelvészet aktualit|saiban is, ismerte az érvényes eredményeket. A tudom|nyt közérthető, 
ironikus, szellemes stílussal közvetítette. Alapos, lényegi megértésre törekedett. Sűrűn idézte 
mesterét, aki szerint „A megértés z|loga a m|sik ember”. A fiataloknak védelmet biztosított a 
bürokrat|kkal szemben. Az |ltudom|nyos hivatalszövegeket rendre kifigur|zta, könnyed pon-
toss|ggal beszélve sz|mos diszciplína szakmai nyelvét. Kritik|ja borotvaélesen metszett. Aki-
ket kedvelt, azokat finomra faragta. Aki/ami alkalmatlan volt az adott feladatra, attól hűvös-
udvariasan elköszönt. 1976-ban az Orsz|gos Pedagógiai Intézettől főigazgató-helyettesként is 
elköszönt, l|tv|n, hogy a remélt akadémiai reformot éppen az OPI elszabolt|lja. Ismerte az 
oktat|spolitik|t, nem voltak illúziói. Tudta, hogy a napi politikai érdek sokszor felülírja a tu-
dom|nyt, mégsem adta fel szkeptikusan-optimist|n is cselekvő magatart|s|t. Hajdani mestere 
mindkét rendszerben megfigyelt személy volt, tanítv|ny|nak is kijutott a politikai gyanakv|s, 
félre|llít|s. Viszont t|vol |llt tőle a panaszkod|s. Méltatlannak tartotta a nyögést, gyakorolta a 
hallgat|st. S ahogy az igaz|n bölcsek szokt|k – kinevelte utódait, tanítv|nyait is.  
 
A dokument|lt tud|s |ltal|ban elmondható. Ilyen a könyvek, előad|sok, konferenci|k, vil|ga. 
Vannak azonban rejtett, kívülről szemlélve l|thatatlan értékek. Ezek a lélek hatékony tettei. 
Érdekes volna egyszer összegyűjteni a történelem „szürke eminenci|sainak” kiv|lós|gait. 
Kontra Györgynek köztük volna helye. Nem-l|tható, nem-följegyzett lelki és t|rsadalmi mun-
k|iért. Ilyenek voltak a szakmai, intézményi elemzések, tan|csok, kritik|k, személyes lélek-
gyógyít|sok. Észrevétlenül mentette |t a 20. sz|zad legnagyobb magyar neveléstudósa, Kar|-
csony S|ndor életművét a jövő sz|m|ra. A szocializmus oktat|sügye teljesen elhallgatta (vagy 
„szitok-|tok” jelzőkkel stigmatiz|lta) a nemzetközi szintű magyar tudóst, aki belehalt abba, 
hogy 50-ben a kommunist|k kényszernyugdíjazt|k az egyetemen, s eltiltott|k a fiatals|g ne-
velésétől. Kontra, bar|taival, munkat|rsaival személyes és közösségi feladatnak tartotta Kar|-
csony „viszonyelvű nevelés” szemléletének tov|bbad|s|t. Ami ebből l|tható volt: a filológiai, 
tudom|nyos munka, s a kock|zatos érvelés, tanús|gtétel az igazs|g védelmében. (Ilyen volt az 
1956-os Kerékgy|rtó-féle akadémiai védés is, ahol Kontr|ék megc|folt|k a Kar|csonyt kon-
cepciós alapon megbélyegző p|rtk|der hamis v|djait.) A debreceni professzor tanítv|nyainak 
„belső köre” (ez bibliakör volt) s Kontra György szervezte meg Kar|csony t|rsaslélektani, lo-
gikai, filozófiai, pedagógiai örökségének tov|bbad|s|t az új gener|cióknak. Félévsz|zados 
„olvashatatlans|g” ut|n ma m|r a Kar|csony-életmű újrakiad|s|t l|thatjuk. Tanuls|gaiból 
több disszert|ció született Kontra bíztat|s|nak, gondoz|s|nak köszönhetően. Ami viszont 
l|thatatlan munka életművében, az (akkoriban a Puskin utc|ban működő) ELTE Embertani 
Tanszék beszélgetéseinek ereje, a fiatal kollég|k dolgozatait elemző, életükre atyai bar|tként 
koncentr|ló léleknevelés mélysége és magass|ga. A gondoskodó figyelem viszont, ak|rhogy is 
szeretnénk, dokument|lhatatlan.  
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Az emberi élet (miképp az ember maga) a test-lélek-szellem összefüggésében ismerhető meg. 
A megismeréseknek persze előfeltételei vannak. A nevelés alapvető előfeltétele Kar|csonyn|l 
a t|rsas lelki viszonyul|s, amelynek elvét, törvényét Kontra nemcsak idézte, de élte. Az élet 
materi|lis és lelki része (tudom|nyos, t|rsadalmi, művészi alkot|s) mellett alapvető a szelle-
mihez, a transzcendenshez való viszonyul|s is. Nem kegyeskedés, hanem lényegi érték Kontra 
György életében a vil|gnézeti, vall|si tanús|gtétel. Professzor|hoz hasonlóan, tanít|s|ban ő 
sem keverte a racion|lis logika jeleit a pneumatikus kötődés magyar|zhatatlan („csud|latos”) 
titkaival. A tudom|nyban a t|rsas értelmet, a vall|s tanús|gtételeiben a közösségi hitet vallot-
ta meg. Annak a megrendítő felismerését, miszerint „Nem vagyunk a magunkéi. Engem is, té-
ged is, igényel Ő”. Vall|sgyakorló reform|tusként tagja volt a Confessio lap szerkesztőbizott-
s|g|nak. A naponta olvasott Biblia erőt adó fénye egész munk|ss|g|t |tvil|gította. A rend-
szerv|ltoz|s előtt két pedagógiai műhelynek lett alapító segítője. A péceli, Heltai Miklós vezet-
te Csökmei Körnek és a főv|rosi S|ndor Körnek. E két műhely neveléstudom|nyi fórumként 
működik ma is, konferenci|kat, t|borokat szervez, könyveket ad ki (péld|ul Kar|csony S|ndor 
műveit). Kontra egyszer hangsúllyal emlékeztetett arra a művelődéstörténeti pillanatra, ami-
kor Szent-Györgyi Albert, Kod|ly Zolt|n, Sík S|ndor, Kar|csony S|ndor együtt dolgozott a ma-
gyar kultúra újraform|l|s|n. (Vajon ma hol, kikből |llhatna e négyes fogat kultúr|nkban? Ha 
lenne négyes fogat. És kultúra.) A két utóbbi (katolikus és protest|ns) személy bar|ts|g|nak 
jeleként kapta nevét az ökumenikus S|ndor Kör. A műhelyalapít|s időszaka otthon|hoz kap-
csolódik. Derűs élmény volt. A meghívott közösség- vezetőknek a h|zigazda hónapokon |t 
lak|s|ban tartotta a „h|zi szemin|riumokat”. A fiatalok – felesége, Ilonka mosoly|val – te|t, 
zsíros kenyeret kaptak, s a padlón körberakott, cédul|kra írt t|rsaslélektani rendszer felisme-
réseit. Akiknek sikerült valóban észrevenni (eszükre-venni) e természetes észj|r|s filozófi|-
j|t, azokból feltehetőleg nem csak nagykorú ember lett, hanem felnőtt. Kontra György utolsó 
nyilv|nos előad|s|t is a S|ndor Körnek aj|nlotta. Hallgatói megsejtettek valamit abból, ami 
több a hústest- s lélektest létezésénél. A pneumatikus ember transzcendenci|ra nyitott lelki 
fejlődését tanította. Mostani, hal|l ut|ni leckéjében ott a kérdés: végezzük-e az életfeladatun-
kat? Felelősségünk személyre szabott, de egyúttal közösségi. Egyénként jövünk vil|gra s ma-
g|nyos személyként lépünk az Örökkévalós|gba, de m|sokkal közös a létünk, a t|rsaslény-
ember élete. Kontra Györgynek sokakkal volt közös munk|ja, szenvedése, öröme. A köszö-
netmond|st persze nem engedné. Köszönet őérte is annak j|r, aki megteremtette. Soli Deo 
Gloria. 
 

*** 
  


