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A TANÍTÓK DÍJA

Amikor 1991-ben először kaptak kiváló tanítók Karácsony Sán- 
dor-díjat, felkeresett egy lap munkatársa, hogy mondjak már 
valamit a díj névadójáról, mert a szerkesztőségben nem tud
nak róla semmit. Azóta megjelent a legújabb pedagógiai lexi
kon, melyben ez olvasható: „Karácsony Sándor-díjat kaphat
nak azok a tanítók, akik a gyermekek harmonikus személyiség 
formálásában huzamosabb időn keresztül kiemelkedő tevé
kenységet végeznek.” Karácsony Sándor egyetemi tanárként 
kérve kérte: értsék meg az én kedves tanítótársaim, hogy a köz
vélemény értékén alul becsüli a mi munkánkat.

A mi munkánk becsülete ma sem olyan, mint amilyennek 
lenni kéne. Jó lenne, ha ez a könyv legalább valamicskét változ
tatna rajta.

7



A nagy hírű professzor
Ritka eset, hogy egy pedagógus a maga korában országos hírű 
ember legyen. Karácsony Sándor a 20. század harmincas-negy
venes éveiben az ország legismertebb, legnépszerűbb szemé
lyiségei közé tartozott. Nem csak az ifjúság ismerte és szerette 
a „nagyhírű professzort”, hanem a felnőttek többsége is elis
merte. Szekfű Gyulától Németh Lászlóig, Földessy Gyulától 
Veres Péterig, Pethő Sándortól Révész Imréig, Bartók Bélától 
Kodály Zoltánig szellemi életünk legkülönbözőbb egyéniségei 
dicsérték, méltatták a gyerekek vezetőjét, a kamaszok ideálját, 
az ifjak professzorát, mindnyájuk kedves Sándor bátyját. (A Jegy
zetekben olvasható néhány jellemző idézet.)

Ugyanilyen sort össze lehet állítani lekicsinylő, ócsárló, sőt 
szélsőségesen elítélő nyilatkozatokból is, csak a szerzők neve 
egyáltalán nem olyan tündöklő (miként ez a Jegyzetekből ki is 
tűnik). Az ilyen állásfoglalások cseppet sem csökkentették Ka
rácsony Sándor hírnevét, sőt hívei számát olykor szaporítot
ták is.

Mi volt a magyarázata ennek a különös népszerűségnek? 
Egyáltalán ki volt Karácsony Sándor? Mi az, ami műveiből időt
álló érték, ma is aktuális eszme? A következőkben ezekre a kér
désekre igyekszünk feleletet adni.
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Földestől Debrecenig

Kezdjük a válaszok sorát az életrajzok szabálya szerint: Kará
csony Sándor 1891. január 10-én Földesen született. Földes 
akkoriban Hajdú megye déli határán, Biharország közvetlen 
közelében, a Sárréten elterülő, 5000 lelket számláló, virágzó 
nagyközség volt. Lakosai sohasem voltak jobbágyok, hanem 
szabad birtokosok, kuriális nemesek, akik féltve őrizték auto
nómiájukat a vármegye uraitól és más egyéb hatalmasságoktól. 
Volt is mit őrizniök, mert Földes „határa róna fekete föld, s 
mindennel megáldott” - írta róla annak idején Fényes Elek. 
A falu önkormányzata évszázadok óta majdnem mindig ugyan
azokból a gazdákból tevődött össze, akikből a helybéli refor
mátus egyházközség presbitériuma. A református elemi népis
kola a 17. század óta a Debreceni Kollégium partikulája, vagyis 
kihelyezett részecskéje volt, más iskolára nem volt szükség, 
mert a települést szinte kizárólag reformátusok lakták. (Kiegé
szítő adatok, irodalmi utalások, személyekkel, intézményekkel 
kapcsolatos tudnivalók a Jegyzetekben olvashatók.)

Karácsony Sándor édesapja jómódú birtokos, okleveles me
zőgazda, rendkívül művelt ember volt, édesanyja a balmazúj
városi református lelkész leánya. A kis Sándort és két húgát 
nemcsak a családi élet eseményei nevelték, hanem a falu ha
gyományai és a tanyasi világ rejtelmei is. A kisfiú csakhamar ki
tűnt élénk eszével, folytonos érdeklődésével, ritka emlékező 
tehetségével, szüntelen kíváncsiskodásával. Az iskolában neve
zetes mesterek keze alá került. Az egyik tanítója tankönyveket 
írt, a másik kiválóan muzsikált. Az akkori szokásnak megfelelő
en öt osztályt végzett, mindig „első szék elsőként”, vagyis leg
jobb tanulóként. Elemi iskolai emlékeiről több helyütt is írt, 
legrészletesebben a Holdbéli diákélet című pedagógiai regé
nyében. 1902 szeptemberében íratták be Debrecen városának 
nagy hírű kollégiumába, itt végezte a gimnázium nyolc osztá
lyát, rokonoknál lakott, de minden szabad idejét a bennlakók 
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között, a „cétus”-ban töltötte. Ez a diákközösség volt gimnazis
ta éveinek legnagyobb élménye. Az önképző körben igen aktí
van tevékenykedett, elbeszéléséket olvasott fel, és önálló néző
pontból bírálta társai munkáit. Az ifjúsági gyülekezet vigyázó 
presbitereként hetedik gimnazista korában egyfelvonásos szín
játékot írt, melyet akkor előadtak, később pedig Úrnak szolgái 
mindnyájan címen nyomtatásban is kiadtak. A tanári kar sok 
kiváló tagja közül különösen a nyelvészek és irodalmárok ha
tottak rá: a tankönyvíró Kulcsár Endre és Gulyás István, a kü
lön franciát tanító Nagy Zsigmond, valamint S. Szabó József 
vallástanár. Kedves tanárairól később több művében is meg
emlékezett, már diákpályája legelején világosan meglátta, hogy 
őt az Isten tanárnak szánta. Attól fogva figyelte, milyen az em
ber, ha tanár, ösztönösen is, tudatosan is készült erre a pályá
ra, már negyedikes korában autonóm személyiséggé vált: úgy 
tanulta meg a leckét, ahogy kedve tartotta, de úgy is tudta, 
ahogy megkívánták. 1910-ben érettségizett, kitüntetéssel.

Tiroltól Budapestig

Édesapja mindenáron mezőgazdasági akadémiára akarta kül
deni, de ő ragaszkodott a tanári pályához, és a budapesti tudo
mányegyetem bölcsészeti karára iratkozott be magyar-német 
szakra. Előbb azonban le kellett szolgálnia a közös hadsereg
ben egy esztendőt. Az „önkéntes” évet saját akaratából szülő
földjétől jó messze, Tirolban töltötte. A gimnáziumban tanult 
görög, latin, francia és irodalmi német nyelv után meg kellett 
barátkoznia a hadseregben használatos, ún. arméedeutsch- 
csal, az irodalmi olasszal, sőt a Garda-tó közelében lévő Tione 
környékén használt latin nyelvjárással is, valamint tisztiiskolás 
társai révén a csehvel és a románnal. A monarchia nyelvi tarka- 
barkasága és a tiszti vizsga alaposan próbára tette a fiatalem
bert, de természetesen minden téren derekasan helytállt.
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A pesti egyetemen Szinnyei József, Simonyi Zsigmond, Riedl 
Frigyes, Schmidt József, Petz Gedeon és Fináczy Ernő voltak a 
nevezetesebb tanárai. Vendéghallgatóként megfordult Géni
ben, Münchenben, Grazban és Bécsben. Főleg Charles Bally- 
nak volt hálás, hogy megismertette Ferdinand de Saussure 
nyelvészeti tanaival és a modern stilisztikával. Egy félévig hall
gatta a kiváló germanista Hermann Pault, Wilhelm Streitberg 
vezetésével búvárkodott az összehasonlító nyelvészetben, meg
ismerkedett Wilhelm Wundt néplélektanával, Friedrich von 
der Leyentől pedig folklórt tanult.

Kemény, embert próbáló iskola volt számára az első világhá
ború, épp fegyvergyakorlaton teljesített szolgálatot az Isonzó 
partján, Tóiméin városában, amikor megtörtént a hadüzenet, 
csakhamar Kelet-Galíciába került, és az egyik első ütközetben 
olyan súlyosan megsebesült, hogy egész életében két mankó
val, illetve két bottal kellett járnia, többször operálták, egyre 
jobban elnehezedett. Azokról a változásokról, amelyek a hábo
rús évek során végbementek lelkében, hűen tanúskodnak ak
koriban írt versei. Az énproblémáktól a verekedő kedvű puska
szorításig, a haláltusáig és a bocsánatkérő megbékélésig min
den fázist tükröznek a később Felkavart régi avar címmel 
kiadott naplószerű költemények.

A háború második felében hadirokkant tartalékos főhad
nagyként katonai középiskolában tanított sokféle tárgyat, még 
ábrázoló geometriát is németül. Az egykori Mährisch-Weisskir
chenben, a mai Hranicében töltött években alaposan meggyőző
dött az anyanyelvi nevelés fontosságáról. 1918 szeptemberétől 
a kassai főreáliskolában tanított. Itt szerzett nevelési tapaszta
latait írta meg később A Siccki banda címen megjelent peda
gógiai regényében. Ekkor alakult ki a nyelvi neveléssel kapcso
latos egészen újszerű felfogása. 1919 nyár elején Pestre került, 
a Közoktatásügyi Népbiztosságon tantervi munkálatokat vég
zett Nagy László mellett, rövid ideig a tankerületi főigazgatósá
gon dolgozott, de mivel mindenáron tanítani akart, a józsefvá
rosi Zrínyi Miklós Gimnáziumba helyeztette magát.
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A Tavaszmező utcában

Nyolc évig munkálkodott ebben a külső józsefvárosi gimnázi
umban rendkívüli energiával, minden iskolai beosztást végig
csinált: volt osztályfőnök, önképzőköri vezetőtanár, énekkari 
és zeneköri felügyelő, segítőegyesületi irányító, könyvtárőr, 
cserkészparancsnok, tantestületi jegyző és igazgatóhelyettes. 
Lengyel Miklós, a gimnázium kiváltképpen művelt igazgatója 
nem mindenben értett vele egyet, de nem akadályozta pedagó
giai elgondolásainak megvalósítását, sőt rendszeresen megvi
tatta vele a nyelvi nevelés problémáit. Saját fiát is rábízta, abba 
az osztályba íratta be, amelynek Karácsony volt az osztályfőnö
ke.

Egy tanár és egy osztály történetét A csúcsai front című pe
dagógiai regényében írta meg. Ebből kiderül, hogy nevelési el
vei és főleg nevelési eljárásai ebben a nyolc esztendőben teljes 
mértékben kialakultak. Képet kapunk a fiatal tanár vívódásai
ról, a növendékek fejlődéséről, az iskolai élet bonyodalmairól 
és az 1920-as évek viszontagságairól.

A pesti kisdiákok a háború utáni nyomorúságos körülmé
nyek között elég rossz bőrben voltak, érthető tehát, hogy szü
leik boldogan engedték el őket falusi nyaralásra. Karácsony 
Sándor 1920 és 1921 nyarán negyvenkét józsefvárosi kisfiút 
helyezett el szülőfalujának tehetősebb gazdáinál. Földes köz
ség vendégszeretete nemcsak a fiúk testi jólétét szolgálta, ha
nem a falusi élettel is megismertette őket. Belekóstoltak a sár
réti nyelvjárásba, megtanulták a helyi dalokat, és elfogadták a 
nép szokásait, összebarátkoztak azokkal a helybeli tehetséges 
fiúkkal, akik a „kísérleti parasztgimnázium” növendékeiként 
sikeresen vizsgáztak az első osztály anyagából. Karácsony Sán
dornak ezt a kezdeményezését a tehetségkutatás korai akciója
ként tartja számon a szakirodalom, lélektani, tantervelméleti 
nézőpontból ma is tanulságos az a beszámoló, amely A ma
gyar észjárás című kötetben jelent meg erről a vállalkozásról.
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A Tavaszmező utcai gimnáziumban töltött nyolc esztendő 
nemcsak iskolai tevékenykedéssel volt telezsúfolva, hanem 
sokféle iskolán kívüli munkával is, megismerkedett Megyercsy 
Bélával, aki bevonta a KIÉ-be, vagyis a Keresztyén Ifjúsági Egye
sület nevű mozgalomba. Ebben a protestáns vallásos szerve
zetben sokféle kamasszal és ifjúval találkozott: inasokkal, ke
reskedősegédekkel, iparoslegényekkel, egyetemistákkal. AKIE 
serdülófoglalkozásaiból nőtt ki a magyarországi cserkészet. Az 
1. számú budapesti KIE cserkészcsapatba nagyon vegyes ka
masztársaság verbuválódott: voltak köztük reformátusok, evan
gélikusok, elvétve más felekezetekhez tartozók, inasok, utca
gyerekek, diákok. Karácsony Sándor csakhamar országos hírű 
cserkészvezető lett, nyolc évig a Magyar Cserkészszövetség 
társelnöki pozícióját töltötte be Sík Sándor, majd Witz Béla el
nöksége idején.

Ifjúsági lapszerkesztőként is igen sokat dolgozott: írt, uta
zott, levelezett olvasóival, előadott, tábort szervezett.

1922-től kezdve szerkesztette Az Erőt, a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség havi folyóiratát.

Szólnunk kell tudományos tevékenységéről is, már egyete
mista korában elkezdte néplélektani kutatásait szülőföldje 
kilenc községében. Ezzel a munkájával hozzájárult a későbbi 
falukutatók működésének tudományos megalapozásához. 1922- 
ben megírta doktori disszertációját, melyet először a Protes
táns Szemle című folyóiratban publikált, itt jelentek meg ta
nulmányai, kritikái a neveléstudomány, az irodalom és a nyel
vészet aktuális kérdéseiről.

Első gimnáziumi tanítványai 1927-ben érettségiztek. Voltak, 
akik nem nézték jó szemmel iskolai tevékenységét, mások vi
szont tudományos aktivitását értékelték olyannyira, hogy be
vonták a Magyar Tudományos Akadémia szótári munkálataiba.
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A Tudományos Akadémián

A nemzetek kincseinek leltározásakor az egyik legfontosabb 
tennivaló a szókincs összegyűjtése és tudományos feldolgozá
sa. A magyar nyelvvel kapcsolatban ezt a feladatot már a 19. 
században el kellett volna végezni, de Tudományos Akadé
miánk csak a 20. században kezdte meg a munkálatokat. A kul
tuszminisztérium oly módon támogatta ezt a vállalkozást, hogy 
hozzáértő, nyelvészetben jártas középiskolai tanárokat rendelt 
szolgálattételre a szótári bizottsághoz, meghagyva őket gimná
ziumi státusukban. A Zrínyi Miklós Gimnáziumból több ízben 
is kirendelték erre a munkára Kiss Imrét, a kiváló felkészültsé
gű magyartanárt. így került 1927 őszén Karácsony Sándor is az 
Akadémiához, hozzájárult ehhez a beosztáshoz Kornis Gyula 
frissen kinevezett államtitkár is, aki nem tudta feledni, hogy 
néhány éve kemény kritikát kapott az akkor még ismeretlen 
fiatal tanártól. Karácsony azt írta a nagy hatalmú kultúrpo- 
litikusról, hogy nemcsak feltételezi a kasztrendszert, hanem 
konzerválni is akarja. Kornis felfogása szerint a tehetséges pa
rasztfiataloknak nem kell továbbtanulniuk, hanem falujukban 
kell maradniuk, hogy földijeik javát szolgálják. Jobbnak lát
szott tehát, ha a bátor kritikus nem mételyezi a diákok ártatlan 
lelkét, hanem tudományos munkával gyümölcsözteti képessé
geit.

A tudományos műhely légköre, a könyvtár, a folyóiratok és 
főleg az érdemes kollégák szellemi közössége lehetővé tették 
Karácsony számára, hogy intenzívebben foglalkozhasson a nyelv
tudomány fejlődésével. Főleg Gombocz Zoltánhoz fűzte mély 
szellemi kapcsolat. Ezt a kitűnő tudóst a szakmai közvélemény 
mindmáig a legnagyobb magyar nyelvésznek tartja, de elméleti 
munkássága meglehetősen háttérben maradt. Jellemző, hogy 
közvetlen munkatársa, a nagy tekintélyű Melich János is azt írta 
róla, hogy fejtegetéseinek mélységes jelentőségét inkább csak 
sejti, mint világosan érti. Karácsony viszont nagyon is értette és
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méltányolta Gombocz elvi tételeit. Gombocz is érdeklődéssel 
kísérte Karácsony nyelvpedagógiai gondolatrendszerét, köny
véhez előszót készült írni, de váratlan halála ebben megakadá
lyozta.

A szótári bizottságban végzett gyűjtőmunka Karácsony Sán
dor esetében nemcsak a cédulák rengetegét gyarapította, ha
nem egy sajátos Mikszáth-tanulmány megalkotását is elősegí
tette, ha nem Karácsony feladata lett volna többek között Mik
száth néhány művének kicédulázása, aligha épülhetett volna 
olyan páratlanul szilárd filológiai alapokra az 1944-ben megje
lent A cinikus Mikszáth című monográfia, mint amilyenen 
nyugszik Karácsonynak ez a könyve.

A szótárszerkesztő munkatársak serkentő hatásának jellem
ző példája, hogy amikor egyik kedves kollégája arra biztatta, 
hogy fejtse ki egész rendszerét, tüstént nekiült, és terjedelmes 
tanulmányban számolt be „természetes rendszerének” kiala
kulásáról, melyről később többször is szó lesz.

Bármilyen gazdagító hatással volt is Karácsony Sándorra a 
csendes akadémiai munkaközösség, nem hagyta abba a nevelés 
különböző színterein végzett országos hatású tevékenységét.

Az Erő

Ezt a mindmáig sokat emlegetett ifjúsági havilapot tíz évig, 
1922-től 1932-ig szerkesztette Karácsony Sándor. Szerkesztői 
munkájának legfőbb tanulságát később abban látta, hogy nem 
lehet elképzelt olvasóközönség számára - mintegy a levegőbe 
- irkafirkálni, hanem be kell vonni a szerkesztésbe a másik fe
let is. Az Erő esetében az ifjúságot, elsősorban a középiskolás 
diákokat. Ezért aztán fel kellett kerekednie, rendszeresen meg 
kellett látogatnia ifjú munkatársait, táborokat kellett számukra 
rendezni, mozgalmakat kellett közöttük indítani, és főleg leve
lezni kellett velük szüntelenül. így aztán a folyóirat minden
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számában rendkívül gazdag volt a szerkesztői üzenetek rovata, 
a diákösszejövetelekről szóló híradó, a Csittvári krónika, az Új 
rákosi országgyűlés, az Attila őrszemei, a magyar diák anekdo
takincse, a pályázat és a többi, ifjak által írt sorozat. Kik voltak 
ezek a zsenge korú szerzők? Legtöbben természetesen a ké
sőbbi irodalmárok: Bóka László, Csuka Zoltán, Képes Géza, 
Móricz Virág, Pákozdy Ferenc, Szobotka Tibor, Tóth Endre, 
Weöres Sándor. Volt, akiből újságíró, politikus lett: Antalffy 
Gyula, Erdei Sándor, Mihályfi Ernő, Nagy Tibor, Révész And
rás, Szondi Béla, mások tudományos pályán szereztek maguk
nak nevet: a folklorista Dömötör Tekla, Gunda Béla, Lükő Gá
bor és Morvay Péter, a nyelvész Lotz János és Sebestyén Géza, a 
szociológus Hilscher Zoltán, a filozófus Mátrai László, a peda
gógus Szathmáry Lajos, a teológus Gyökössy Endre és Incze 
Gábor, a csillagász Kulin György, a zoológus Órösi Pál Zoltán, 
a kémikus Csűrös Zoltán és Szabó Zoltán.

Nem kevésbé érdekes azoknak az íróknak a névsora sem, 
akik hajlandók voltak honorárium nélkül publikálni a lapban: 
Áprily Lajos, Berde Mária, Bodor Aladár, Erdélyi József, Fehér 
Gábor, Földessy Gyula, Komáromi János, Marconnay Tibor, 
Molter Károly. Németh László, Paulini Béla, Reményik Sándor, 
Szentmihályiné Szabó Mária, Vajthó László.

Az ifjúsági lapok ritkán közöltek vezércikket, és ha mégis, ke
vesen szokták azt olvasni. Nem így volt ez Az Erő első oldalával. 
Az itt megjelent írásokat minden hónapban nagy érdeklődéssel 
várták a diákok. Karácsony Sándor „vezető írásai” sorra vették a 
diákélet valamennyi tényezőjét, és olyan szerves egységet alkot
tak, hogy amikor jóval később A nyolcéves háború címmel kö
tetben is megjelentek, kevesen ismerték fel bennük a nyolc év 
során napvilágot látott nyolcvan önálló írást. A beköszöntő so
rok még 1922 novemberében íródtak, aztán a következő tanév 
elején, 1923 szeptemberében elkezdődik a hosszú sorozat, mi
vel is kezdődhetne mással: szeptember van, kezdődik a tanév, 
és folytatódik, ahogy következnek a hónapok, egészen júniusig.
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Szeptembernek új kalandra, szebb csatára ereszkedő hős ka
tonáiban júniusra megérik az esztendő termése, és az igazi diá
kok friss jókedvvel viselik a vizsga terhét. A második év tíz írása 
az index első lapjáról szól, a személyi adatokat veszi sorra. 
„Gyerek, kisfiú, kölök, téfelesszájú suhanc, siheder, kamasz, 
fráter, ecsém, legényke, fiatalember; esetleg liba, bakfis... és 
bocsánat érte, ha valamelyik elnevezés hibámon kívül kima
radt volna a díszes sorozatból, kicsikém, igen, igen: rólad van 
szó...” Tudatosítja, hogy ki vagyok én, a diákolvasó: a micsoda, 
a hogyan és a miért lovagja, eleven kérdőjel. Alsós vagy felsős, 
magyar diák vagyok, de nem köt béklyóba a mellkongató 
nemnemsoházás - olvasható az 1925. márciusi szám első olda
lán. Katolikus vagyok, esetleg lutheránus, református vagy zsi
dó, de nem vagyok hajlandó ezen a témán összemarakodni, 
sárréti fattyú vagyok, vagy pesti úrfi, de nem hagyom, hogy a 
lokálpatriotizmus vagy a társadalmi ellentétek bárkitől is elvá
lasszanak.

Sorra veszi az emberi kapcsolatokat az otthontól az iskoláig, 
a szülőktől a barátokig, az ellenfelekig és ellenségekig, a taná
rokig és az ideálokig. Végül a csajágröcsögei bakterig és a zulu- 
kaffer nőkig. E furcsa című cikk „társszerzője” természetesen 
diák, aki nem hiszi, hogy távol eső fogalmak között is van vala
mi rejtelmes összefüggés, és kitalálja ezt a furcsaságot, hadd 
lám, tud-e vele valamit kezdeni Sándor bátyánk. Borzasztó, 
hogy ha viccet akarunk mondani - válaszolja akaratlanul is 
belemondjuk, hogy nem érzünk közösséget a szokatlan nevű 
vasúti megálló szolgálattevőjével vagy a jogfosztott afrikai nők
kel.

Egy év tíz cikke tárgyalja a tananyagot a hittantól a botani
káig, és kiderül, hogy a túlterhelés oka a tudományok differen
ciálódását követő tantárgyi szétaprózottság. Pedig, csak egy 
tárgy van: az élet, csak az a diák, aki az élet értelmét keresi. 
A pad alatti forradalom a diákok megrendült életérzésének a 
megnyilvánulása, a jogérzék követelőzése. A diáknóták viszont
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a művészi igény olyan-amilyen megnyilvánulásai. A fekete be
tűs diáknaptár az iskolai élet társadalmi eseményeit taglalja a 
tanévkezdő ünnepélytől az évzáróig; az önképzőkörtől a bib
liakörig. A nyolcadik év piros betűs diáknaptárja a civil és vallá
sos ünnepek lényegét tudatosítja, hogy aztán 1930 júniusában 
elbúcsúzzon érettségiző olvasóitól, akiknek az életében Az Erő 
is megváltoztatott egyet-mást. „Amikor e folyóirat kormány- 
rúdját átvettem, azért imádkoztam, engedje meg az Isten, hogy 
egy diákgenerációt felnevelhessek Az Erő körül és Az Erőn ke
resztül: Isten meghallgatta kérésemet” - írta ekkor Karácsony 
Sándor.

Idéznünk kell még a legendás diáklap szerkesztői üzenetei
ből. Talán még a vezércikkeknél is izgalmasabbak voltak, mert 
nemcsak „rólam” szóltak, hanem személy szerint „nekem” 
íródtak. Micsoda öröm lehetett ezt az üzenetet olvasni. Leg
utóbb küldött verseid közül három különösen szép. Egymás 
után jönni fognak. - Mennyi várakozást kelthetett egy ilyen di
csérve bíráló mondat: Szeretnék veled a szentesi konferencián 
találkozni, mert verseidben elegyítve látom a jövő ígéretét a 
múlt pernyéjével. - Legszigorúbb kritikájával sem dorongolt 
le, hanem úgy mutatta fel a lényeget, hogy abból mindenki 
okulhatott. A költő nem azért költő, mert rímes végű sorokban 
beszél, hanem azért, mert képekben, mégpedig meglepő és 
mégis régtől fogva érvényes képekben látja a világot. Ilyen ér
telemben te még soká leszel költő.

A természetes rendszer formálódását a szerkesztői üzenetek 
kapcsán meglepően könnyű nyomon követni. Sok év sok száz 
pár szavas vagy néhány soros közleményét Karácsony Sándor 
jóval később egy csomóba fogja, és kiderül, hogy az irodalmi 
nevelés társaslélektani rendszerét nyújtja át olvasóinak. A ma
gyar világnézet című kötetében 35 oldal tanulmányozható eb
ből a sajátos pedagógiai műalkotásból.

A vezércikktől a szerkesztői üzenetekig sok mindent talált az 
érdeklődő diák vegyes összevisszaságban. Az Erő évenként
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megjelenő összesítő tartalomjegyzékéből kitűnik, hogy a kü
lönféle irományok mégsem átabotában kerülnek egy-egy szám
ba, hanem gyönyörű rendben illeszkednek egymáshoz. Példa
képpen tallózzunk az 1928/29. évfolyam tartalomjegyzékében. 
Az Erő kiadója vallásos ifjúsági szervezet volt, természetes te
hát, hogy a közlemények jókora csoportját A lélek címszó alatt 
lehetett összegyűjteni. Idetartoztak a vallásos elmélkedések, 
megemlékezések, mozgalmi közlemények. Ravasz László és 
Kapi Béla püspökök írása éppúgy helyet kapott itt, mint egy 
magát megnevezni nem akaró diák válasza egy előző cikkre 
vagy a magát megnevező Kliebert Endre gimnazista négyszem
közti vallomása. A művészi jellegű publikációk a tartalomjegy
zékben A szív rovatba kerültek. Itt jelent meg Weöres Sándor 
négy verse. Közismert, hogy ezek közül egyet Kodály Zoltán 
megzenésített. Fehér Gábor elbeszélése, Az utolsó nagybotos 
a debreceni diákélet dicső hagyományait elevenítette fel. A mű
vészi rovatba tartoztak az ifjú rajzolók és fényképezők műalko
tásai is. Diáklapról lévén szó, nem meglepő, hogy Az ész cím
szó különösen változatos közleményeket foglalt össze. Volt itt 
szó történelemről, földrajzról, még néprajzról is, történetesen 
Ecsedi István ismertette Hortobágy pusztáját. A természettu
dományi beszámolók közül szembeötlik a relativitás elméle
tének ismertetése. Az iparművészetet Badár Balázs nagy hírű 
mezőtúri „műfazekas” munkásságának képekkel illusztrált be
mutatása képviseli. Jó néhány tanulmány foglalkozik az iroda
lommal, eleven az Olvassunk együtt sorozat is: Szondi Béla 
Oláh Gábor válogatott verseit bírálja. Bóka László Tamási Áron 
és Erdélyi József kötetét, Morvay Péter Móricz Zsigmond Úri 
muriját kritizálja. Lükő Gábor pedig az erdélyi Szentimrei Jenő 
verses magyar krónikáját ismerteti. Egyetlen számból sem ma
radt ki a sakk, a bélyeggyűjtés és a sok szellemes fejtörő. Némi
képp ez utóbbiakhoz csatlakozik A kéz rovat, amelyben állan
dó helye van a rádióiskolának, akkoriban még nagy újdonság 
volt a rádió, az ifjú amatőrök mozgalma tehát egészen újszerű
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kezdeményezésnek számított. Még nagyobb figyelmet érde
mel egy debreceni gimnazista vállalkozása. Rengeteg kémiai 
kísérletet végzett saját maga, és az anyagok „kérdezgetése” 
közben szerzett tapasztalatait osztotta meg ifjú társaival. Nem
csak az analitikus metodika elveit és praktikus eljárásait írta le 
részletesen és világosan, hanem a szintetikus kísérletezést is 
bemutatta. A diák neve: Szabó Zoltán; évtizedekkel később 
több akadémia tiszteletbeli tagja, a mi Akadémiánk legnagyobb 
elismerésével, aranyéremmel kitüntetett professzora. Az ész és 
a kéz, a gondolkodás és a kísérletezés elválaszthatatlanságának 
ma is beszédes bizonyítéka az egykori diák műve.

Magamtól másokig: ez a legsajátosabb írások összefoglaló 
címe. Az ifjúsági mozgalmak, a diáktársadalom akciói jutottak 
itt szóhoz. Koczogh András a magyar cserkészet megalapítójá
ról közölt forrásértékű tanulmányt. Az ifjabb Szilassy Aladár 
gyermekorvoshoz méltó, áldozatos, de rövid életének leírása 
nemcsak a cserkészet meghonosításáról ad érdekes képet, ha
nem a 20. század elejének más ifjúsági mozgalmairól is. Beszá
mol a folyóirat a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet
ség tevékenységéről, a Soli Deo Gloria szervezkedéséről és 
több más bel- és külföldi mozgalom, folyóirat működéséről is. 
Mai szemmel különösen figyelemre méltó Hilscher Zoltán tu
dósítása az újpesti szociális főiskolai telep munkásságáról. 
A sportról is lehet olvasni, bár keveset. Annál több hír számol 
be arról, hogy mi történt Csurgón, Mezőtúron, Bonyhádon, 
Békésen, Kiskunhalason és sok más diákvárosban. A Csittvári 
krónika a diákok művészi próbálkozásainak tárháza. Itt jelenik 
meg Zsohár István Tóth Árpád halálakor című verse és Szo- 
botka Tibor két elbeszélése is. Ritka érdekes rajz Fábián Mária 
gimnazistáé, mely a 15 éves Weöres Sándort ábrázolja.

Az Erő neveléstörténeti jelentőségéről kiragadott adatokkal 
nem lehet hű képet adni. Karácsony Sándor invenciózus szer
kesztői munkájáról azonban egy adalékkal még érdemes szol
gálni. 1925 februárjában Karácsony Sándor különszámot adott
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ki Jókai Mór születésének századik évfordulójára. 24 nagy ol
dalon Az Erő valamennyi rovatának darabjait Jókai írta oly mó
don, hogy a rovatoknak megfelelő részleteket válogatta össze 
és szerkesztette egybe Karácsony. A vezércikk egy 1894-ből 
származó vers, címe A magyar ifjúsághoz. Három felnőttkori 
Jókai-versen kívül olvasható két másik versike, a költő 7 éves 
korából, valamint legelső nyomtatásban megjelent prózája. Az 
ifjúság számára két érdekes regényrészlet mellett a tudomá
nyos rovatban történelmi és természettudományi fejtegetés ta
lálható. Az előbbi a magyar alkotmányról, az utóbbi a csigák 
harcairól. Attila őrszemeinek hívták magukat azok a diákolva
sók, akik arra jelentkeztek, hogy tetteikkel szolgálják közössé
güket, hazájukat: közéjük áll Jókai, a véndiák is Bemutatkozás 
című írásával. A nótabokrot négy régi dallal gazdagítja, az 
anekdotakincset pedig Hatvani professzorról szóló történetek
kel gyarapítja. A leányoknak megírja, hogy a férfi sorsa a nő, és 
nemcsak a divatos hajviselethez ad jó tanácsokat, hanem a kü
lönleges leves, mártás és pite elkészítéséhez is. A műhelyben 
furó-faragó fiúk a három királyok csillagának fabrikálásához 
kapnak eredeti ötletet. Lányok és fiúk egyaránt megismerked
hetnek egy régi magyar társasjátékkal és a titkos ábécével. 
A sportrovat úszásra, vívásra, birkózásra és korcsolyázásra buz
dít, a tréfa matematikai jellegű, a találós kérdés pedig a latin 
nyelvben való jártasságot firtatja. Az áhítat perceiben a titkon 
ajtaját béhajtva imádkozó hívő ember szavai hangzanak el. Vé
gül magától a szerzőtől tudhatjuk meg, hogy a Csittvári króni
kát 1665-ben kezdték el írni a sárospataki diákok. Ebbe a nagy
könyvbe jegyezték be nemzedékeken keresztül mindazt, amit 
érdemesnek tartottak irományaik közül, és amit nem akartak 
más orrára kötni. „Csitt” azt teszi, hogy „legyünk némák”, ne 
adjuk ki titkainkat, írta Jókai az És mégis mozog a föld című re
gényében. Ebből az ünnepi számból, amelyet Karácsony Sán
dor szerkesztett, többet és érdekesebbet tudhat meg a diák 
klasszikusunkról, mint a tankönyvekből.
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Pedagógiai nézőpontból nem maradhat említés nélkül Az 
Erő kalendáriuma, az Akkumulátor sem. Anyagi nehézségek 
miatt csak 1924-ben és 1925-ben jelenhetett meg, de így is tel
jes képet kapunk a szerkesztő nevelési elveiről. A kalendárium 
előszavából megtudhatjuk, hogy a naptár az erőgyűjtés, az erő
forrás eszköze. Benne vannak természetesen a napok szép sor
jában, szeptember elsejétől augusztus végéig, de aztán másban 
semmiben sem hasonlít a többi hasonló könyvecskéhez, sőt ez 
a rész is más, mert minden naphoz be lehet írni, hogy mikor 
kelt és mikor feküdt a tulajdonos, furdött-e, úszott-e, eve- 
zett-e, atletizált-e, vagy edzette-e valamilyen más módon a tes
tét. Van hely az egyéb programok bejegyzéséhez is, sőt az osz
tálytársak adatainak feljegyzéséhez is. Nemcsak a nevüket és 
lakcímüket kell beírni, hanem minden gondjukat-bajukat is: 
élnek-e szüleik, gazdagok, szegények, törődnek-e vele, van
nak-e testvérei, van-e otthoni dolga, milyen a lakásuk, eszik-e 
rendesen, van-e elég ruhája, vannak-e tanszerei? Azt is jó meg
tudni, egészséges-e, vizsgálta-e orvos, és főleg: van-e barátja, 
tudnék-e rajta segíteni, vagy ő tudna-e valaki máson segíteni. 
A magamtól másokig vezető úton járok, tehát felelős vagyok 
osztálytársaimért, ezért figyelemmel kísérem azt is, hogy ha
ladnak tanulmányaikban, melyik tárgyból gyengébbek, csak 
úgy lehetek mások hasznára, ha magam rendben vagyok, veze
tem pénztári naplómat, leltáramat, irattáramat, könyvtáram 
katalógusát. A naptár legterjedelmesebb része a napló, mely
hez különféle szempontokat ajánl a szerkesztő: mindennapi 
szokásaim, napirendem, második természetem, vagyis higié
nés magatartásom, rosszabbik énem. Feljegyzendők a testmé
retek és a fizikai teljesítmények: futás, ugrás, dobás, úszás - 
mindegyikből többféle. Különféle ügyességeimet és tudomá
nyomat is felírom, hogy lássam, miben haladtam vagy marad
tam le. Van helye a vallásos élet és sok más tevékenység nyil
vántartásának is: utazás, olvasás, színház, hangverseny, tárlat, 
múzeum, mozi, kirándulás és még sok egyéb. Társasélete és

22 



lelkiélete mellett mindazt feljegyezheti a napló tulajdonosa, 
amit fontosnak tart. - Ez a felsorolás nem teljes, de ennyiből is 
nyilvánvaló, hogy Karácsony Sándor tudatosítással és aktivizá
lással nevelte folyóiratának olvasóit.

Didaktika diákoknak

„Ha diák vagy, ne tanulj” - ez a felszólítás volt olvasható egy 
plakáton annak idején. Igaz, hogy utána sokkal kisebb betűk
kel meg az állt: értelmetlenül. Ne tanulj értelmetlenül, hanem 
olvasd el Karácsony Sándor tanulásról írott könyvét.

A Tavaszmező utcai növendékek és Az Erő olvasói szükség
szerűen szembetalálták magukat a tanulás fogas kérdéseivel, 
hiszen a nevelés és növekedés klasszikus ideje az ifjúkor, 
klasszikus helye az iskola, klasszikus módja pedig a tanulás. 
A tanulás tehát nem cél, hanem közeg, mint a madárnak a leve
gő és a halnak a víz. Az igazi diák ebben a közegben érzi jól ma
gát, ez az életeleme. Karácsony Sándor 1929 és 1931 között 
foglalta írásba a tanulásról szóló tanácsait. Az első ilyen könyv 
nem folytatásokban, hanem önálló kötetként jelent meg, és 
A tanulás mesterfogásai címet viselte. Ebben szóba került, 
hogy még a jó tanulók is keveset tudnak, szinte semmit. Ezért 
saját magukon kívül senkit sem hibáztathatnak, mert helytele
nek az indítékaik, méltatlanok a célkitűzéseik és rossz a mód
szerük. Mindenki tudja, hogy az életnek kell tanulni, de hogy 
mi az az élet és hogyan kell az életnek tanulni, az nemigen szo
kott kiderülni. Tehát a tanulás általános problémáit feszegette. 
A folytatásként megjelent második rész viszont a tantárgyak ta
nulásának sajátos nehézségeivel birkózott. Ez a sorozat először 
Az Erőben látott napvilágot, és később került önálló kiadvány
ként a piacra. Címe: Leckék a leckéről.

Első pillantásra olyan ez a két össze tartozó mű, mint más ha
sonló didaktikai alkotás. Megtalálható bennük minden, ami-
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nek a szakma szabályai szerint bennük kell lenni, csak annyi a 
különbség - de ez aztán nagy különbség hogy a fejtegetések 
nem tanároknak szólnak, hanem diákoknak. Ha azonban ala
posabban szemügyre vesszük az egymást követő fejezeteket, 
kiderül, hogy egészen más didaktikát olvasunk, mint amit ad
dig magyar nyelven olvasni lehetett.

Az oktatástan jól bevált meghatározásai szerint a tudomány 
igazolt ismeretek rendszere, a tantárgy didaktikailag feldolgo
zott tudomány, a feldolgozás pedig annyiból áll, hogy a tudo
mányos képzeteket a növendék képzeteihez kell fűzni. Ezt a 
Herbart nevével fémjelzett „békebeli” didaktikát a 20. század 
első évtizedében egyre többen kérdőjelezték meg. Nálunk el
sősorban Nagy László. Lélektani felfogásából következően szük
ségszerűen megkérdőjelezte Karácsony Sándor is. Mindenek
előtt a pedagógiai alapviszony pervertálódására hívta fel a fi
gyelmet. Újra meg újra felvetette, hogy kinek a dolga kérdezni 
az iskolában, és kinek a kötelessége felelni. Az akkori iskolai 
gyakorlat szerint az óra első felében a tanár kikérdezte tanítvá
nyaitól a leckét, esetleg a tábla előtt feleltette őket. A felelés iz
galmai után következett az „áthajlás” az új anyagra, és a tanár 
elkezdett magyarázni, ha régimódi volt. Ha meg modernebb 
irányzat hívéül szegődött, akkor kérdve kifejtő módszerrel 
igyekezett kiszedni tájékozottabb növendékeiből a tudnivaló
kat. Tehát megint csak ő kérdezett és a diák felelt. Ezt a vi
szonyt nevezte Karácsony természetellenesnek, betegnek, per
verznek. ,Jaj, jaj, százszorosán jaj az olyan diákéletnek, ahol 
nem a diák kérdez és nem a tanár felel a kérdésekre” - írta. 
A diák eleven kérdőjel, testet öltött kíváncsiság. De az se mind
egy, hogy mire és hogyan kíváncsi. A gimnáziumba, az egye
temre előkészítő középiskolába csak az való, aki úgy kíváncsi, 
ahogy Arany János írta:
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.. .a tudásnak vonzaná is vége
Akármi szakban, s mindben egyaránt; 
Ismerni ó mindent hő vággyal égé,...

Az igazi gimnazistát „a dolgok hátamöge” érdekli, a formák és 
történések lelke, mozgatóereje, törvényei szelleme. Ha az is
kolában tantárgyakat tanít a tanár és leckét tanul a tanuló, ak
kor nem élet lengi be az iskolát, hanem halálos unalom. A mo
dern iskolában az életet éljük az életnek, nem széttöredezett 
anyagon rágódunk, hanem egységet teremtünk a részletek kö
zött, mert az élet organikus egész. Aki az életnek tanul, nem 
dolgozhat mechanikusan, hisz az élet organikus folyamat. Ami 
mechanikus, az csak élettelen lehet. Az emlékezet támogatásá
ra szánt mnemotechnikai mankók például kivétel nélkül me
chanikusak, nem illeszkednek szervesen a megjegyzendők- 
höz. „Ápjuszeno” - ezt jegyezd meg, és akkor mindig tudni fo
god, hogy melyek a 30 napos hónapok! Az égtájak nevét meg 
akkor nem fogod soha elfelejteni németül, ha arra gondolsz, 
hogy a Nap keleten sugarakat oszt, nyugaton veszt, délen na
gyon süt, északon viszont mord. Igaz, azt is meg kell kiegészí
tésül őrizned emlékezetedben, hogy a dél nem süt, hanem 
Süden, és az észak nem mord, hanem Norden. Az Ápjuszenó- 
hoz meg feltétlen hozzátartozik február is, mert az meg 28 vagy 
29 napos. Egészséges embernek nincs szüksége mankóra, csak 
az járjon mankón, aki nem képes a maga lábán anélkül járni. 
Benne kell élni a múló időben hónapról hónapra, és akkor 
nem kell még az ápjuszenót is megjegyezned. Németül is ott
hon kell lenni a világban, hogy ne legyen szükséged a süt-Süd- 
féle sületlenségekre.

A praktikus tanácsok száma nem nagy, mindössze négy: Ne 
muszájból és ne vakon! Felaprózva, de nem elaprózva! Össze
függésben az életünkkel! A magunk egyéni módszere szerint.

Ne a szabályt vágd be: törtet törttel úgy osztunk, hogy az osz- 
tandót az osztó megfordított értékével megsokszorozzuk. Ne
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ezt akard „alkalmazni”, ha ez a feladatod: 3/4:2/3, hanem gon
dold végig, mi is a teendőd, hogyan alakult ki a szabály, ha 
2/3-dal nem is tudok osztani, 2-vel tudok. 3/4:2=3/8. De én nem 
2-vel akarok osztani, hanem a harmadával, tehát az eredmény 
háromszor több lesz: 3/8x3=9/8. Még jobb, ha azt is elképzeled, 
hogy Debrecentől 36 km-re fekszik Földes község, közbeesik 
Szovát község, Földestől 24 km-re. A Köteles-csárda meg 3 
km-rel odébb, 21 km-re van Földestől. Az egész távolság 2/3 ré
sze Szovátnál van, 3/4 része pedig a csárdánál. így még világo
sabban látod, hogy 3/4 a 2/3-nak 9/8-ad része, sőt arra is rájöhetsz, 
hogy arányok is vannak a világon. Ne a példákat oldd meg, ha
nem a világot számítsd ki! - Ma már úgy tanulják matekórán a 
gyerekek a törtek osztását, a másodfokú egyenletet meg a töb
bi műveletet, ahogy Karácsony Sándor tanácsolta: nem a sza
bályok mechanikus alkalmazásával, hanem az élet organikus 
szemléletével, mert nemcsak másik valakivel beszélgethetünk, 
hanem másik valamivel is. A matematika is nyelv, a természet 
nyelve. Sok-sok évig rövidült a fák árnyéka reggeltől délig, s 
nyúlt meg naplementéig újra, míg megértette az ember ezt a 
nyelvet, megcsinálta a szótárát és grammatikáját, aztán megál
lapította, hogy ez tulajdonképpen a szöggel szemben fekvő be
fogó viszonya, a szög melletti befogóhoz. Nevet adott neki a 
kör érintőjéről, amit latin szóval tangensnek neveznek, és így 
ki tudta magát fejezni az optikában, a csillagászatban, az egész 
természetben,

Óh természet, óh dicső természet! Mely nyelv merne verse
nyezni véled? - Hát az akkori természetrajzkönyv nyelve bizo
nyosan nem. Nemhogy a dicső természettel nem állhatja ki a 
versenyt, de még azzal a mindennapi beszéddel sem, amelyet a 
kis tízéves gyerek magával hoz falusi otthonából. Ott van pél
dául az a fránya nehéz lecke a szilváról. Ez az iskolai „termés” 
egy cseppet sem hasonlít az otthoni szilvához. Ráadásul még 
csonthéjas is. A termés lehet jó vagy aszályos esztendőben 
rossz, lehet még gyenge közepes is, de ki hallott csonthéjas ter-
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mésról? Ilyet csak a természetrajzkönyvben lehet olvasni. A szil
va magját kiköpöm, s ha netán szemügyre is veszem, semmifé
le csonthéjat se Iátok rajta, mert a csontnak valóban van vala
miféle hártyája, de a szilvamagon ilyen nem található. Haj, mi
csoda hosszú út vezet addig, amíg kiderül, hogy nem az aratás 
után betakarított termésről van szó, hanem arról, amiből majd 
új növény lesz. És az meg, amit kiköpök, az tulajdonképp még 
nem is mag, mert ahhoz csak akkor jutok hozzá, ha azt a ke
mény valamit feltöröm. Ezt a valamit nevezi könyvünk „csont
héjának, mert olyan kemény, mint a csont. A belsejében lévő 
mag burka meszeseden kőkeményre. Mindezt azonban Szteré- 
nyi Hugó, tankönyvünk tudós szerzője nem mesélte el, hanem 
fenntartás nélkül követte elődeit, vissza egészen a szabadság
harc bukásáig, amikor sebtiben kellett németből magyarra for
dítani a tankönyveket. Elmaradt az ismerkedési est, senki sem 
volt kíváncsi rá, ki mit tud a szilváról. Pedig ha ilyesféle batyu
bállal kezdődött volna a szilva tanulmányozása, akkor kiderült 
volna, hogy nincs kétféle szilva, otthoni meg iskolai, hanem 
csak egyféle van. Ezt nagyon jól ismerem, és könnyen megta
nulom hozzá azt a néhány dolgot, amit a tudósok mondanak 
róla. Mert hisz’ nem is a szilva a tananyag, hanem az, hogy amit 
látok, azt megtanuljam alaposan megfigyelni, egyértelműen le
írni, más jelenségekkel összehasonlítani, rendszerezni, sőt eset
leg kísérletekkel is kifürkészni rejtettebb tulajdonságait.

A nyelvtan is arra való, hogy megtanuljak látni, hogy ne le
gyek lelkemben vak, hogy ne csak halljam a szót, hanem világo
san lássam a jelentését, mintha valódi képet néznék. A monda
tok gépies elemzése többet árt, mint használ, mert oda vezet, 
hogy a nádorispán nem a szemével, hanem a nagy fával látja 
Toldit. (Nádorispán: alany, látja: állítmány, Toldit: tárgy, nagy: 
jelző, fával: eszközhatározó.) Ilyen hibát csak az követhet el, 
aki nem látja az egészet, hanem vakon morzsolgatja a részlete
ket, aki úgy tud elemezni, hogy az egészet látja, annak a számá
ra világos, hogy Toldi félkezével tartja a nagy fát, a nagy fával
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van itt, azt látja a nádorispán. A nagy fával itt lévő Toldit: Toldit 
a nagy fával. Szó sincs tehát eszközhatározóról, annál inkább 
határozójelzőről, mert ez a határozó - szerepét tekintve - jel
ző.

Az anyanyelv tudatosításához nemcsak nyelvtanra van szük
ség, hanem a tájnyelv tanulmányozására is: vannak, akik nem 
egészen úgy beszélnek magyarul, mint én. így van ez a régi szö
vegekkel is: értem, de nem egészen, többek között azért, mert 
sok bennük a latin szó. A latin szöveget meg egyáltalán nem ér
tem, de érdemes megbirkózni vele, mert holt nyelv, olyan 
mozdulatlan, mint a megkövült gyíkmadár, amilyen ma már 
nincs is, de hozzá lehet hasonlítani a mai madarakat, illetve az 
anyanyelvemet, meg a többi élőnyelvet. Az eleven, folyton vál
tozó élőnyelveket nehéz összehasonlítani, ha nincs valami, 
ami fix, változatlan, amihez hozzá lehet mérni valamennyit.

így aztán kiderül, hogy nemcsak a nyelvtanórán tanulunk 
nyelvet, hanem a matematika- meg természettudományi órá
kon is. A nyelv jelrendszer, a tudomány pedig egyetlen jelenté
sű jelek rendszere. A tananyag meg nem évi 990 lecke, hanem 
maga az élet.

Három pedagógiai regény

Karácsony Sándor természetes pedagógiai rendszerének átlá
tása könnyűvé válik, ha ismerjük három pedagógiai regényét. 
A szépirodalmi formában megfogalmazott élmények éppúgy 
hozzátartoznak a neveléstudomány társaslélektani alapjairól 
szóló könyvsorozat előzményeihez, mint a már említett köny
vek. Nevezhetnénk ezeket a regényeket a nagy művek tapaszta
lati alapjainak, empirikus bázisának is, de semmi esetre sem 
beszélhetünk róluk úgy, mintha szokványos ifjúsági regények 
volnának. Annyi azonban bizonyos, hogy az elméleti művek vi
tathatatlan előzményei.
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Elsőként A csúcsai front jelent meg, melyet más vonatkozás
ban már többször emlegettünk. Az első rész Az Erő 1927. szep
temberi számában látott napvilágot, amikor a fiúk már leérett
ségiztek; az utolsó folytatás megjelenésének idejekor pedig 
már kerek esztendeje egyetemi polgárok voltak azok, akik vál
lalták a továbbtanulást. Karácsony tehát akkor kezdte megírni 
az „egy tanár és egy osztály történeté”-t, amikor a csucsaiak 
már független fiatalemberek voltak, ő pedig már a szótári bi
zottságnál dolgozott. A történet kevés fordulatú és lassú moz- 
dulású. Nem a mese az érdekes, hanem az érzések hullámzása, 
a gondolatok kibontakozása és a reménység sodró ereje. Neve
léstörténeti eseményként kell nyilvántartanunk, hogy az 1919- 
1920. tanévben a nyelvtankönyvek preparált példamondatai 
helyett a tízéves gyerekek tényleges beszédét elemzik. Egy kis
fiú új ruhát kap, felkerül tehát a táblára: „Gander bácsi új ruhát 
vett Tibinek a Neumannál.” (A Neumann-cég akkoriban közis
mert ruhabolt volt.) A nevezetes esemény, illetve a mondat 
elemzése elvezet a részeshatározó felismeréséhez. A beszédré
szek állatkerti séta emlékeinek felidézéséből tudatosulnak, a 
kérdő mondat sajátosságai pedig meséből kerekednek ki. Mert 
mindenről lehet mesét mondani, a nyelvtanról is. Gólyamesék 
helyett azonban örök igazságot kapnak a kisgyerekek úgy, 
hogy közben kisgyerekek maradhatnak. Fogalmazási feladat 
helyett rajzolni kell, mégpedig egy Petőfi-vers részlete alapján. 
A kötelező olvasmányból jutalom lesz, amire irigykedik a má
sik osztály, az elemzésből pedig rendteremtés. És ami a legfon
tosabb; a hazudozást és a szorongást felváltja az őszinteség és a 
ragaszkodó szeretet. A tanár nem tökéletlen felnőttnek, ha
nem tökéletes gyereknek, autonóm lénynek tekinti tanítványát, 
mert Karácsony már 1928-ban papírra vetette ezt a mondatot: 
„Furcsa lesz ezután a demokrácia századában, az egyéniség 
tisztelete mellett autokratának maradni az iskolában, azon 
ürügy alatt, hogy a gondjainkra bízott emberpalánták kisko
rúak.”
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A diákautonómia nem valami mondvacsinált bizalmi rend
szert vagy parlamentesdit jelent, hanem azt, hogy a gyerekek a 
saját fejlódéstörvényeik szerint élhetnek, érezhetnek, visel
kedhetnek, gondolkodhatnak, beszélhetnek. Karácsony jól be
szélte nyelvüket, az ő saját dialektusukat, megértették egymást. 
Sőt a kövekkel is el tudtak beszélgetni, amikor az I/a. osztály ta
lálkozott az aquincumi kövekkel és beszélgettek egymással. 
A tanár csak szavakba öltöztette mindazt, ami mondanivalójuk 
egymásnak volt. Mert nemcsak másik valakivel, hanem másik 
valamivel is lehet, meg kell is szót érteni. Az andaházi tanyán 
született fattyú könnyebben érti a természet nyelvét, de nehe
zebben értené a gimnáziumi tankönyvek kacskaringós monda
tait, ha egyáltalán bejuthatna egy ilyen iskolába. A tankönyvek 
mondatai egyébként a józsefvárosi gyerekeknek is nehezek, 
nemcsak a butábbaknak, hanem a tehetségesebbeknek is. Mert 
a butuskák is bekerülnek a gimnázium padjaiba, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy közel laknak az iskolához. S mivel sokan van
nak, züllesztik a színvonalat.

A csucsaiak első gimnazisták voltak, a Siccki-banda tagjai vi
szont már másodikosok, és nem budapestiek, hanem kassaiak. 
Az 1918-19. viszontagságos tanévben Karácsony a kassai főre
áliskolában tanított, ő volt a Il/a. osztály szellemi vezetője. 
Ebbe az osztályba járt egy kis összetartozó társaság, melynek 
tagjai együtt csatangoltak haza a Klobusicky körút felé. Innen 
kapta a banda a nevét, és ebből adódott a barátkeresés regé
nyének címe is. A Siccki-banda. A regény főhőse Karacs Laci, 
Kassa környéki földbirtokos színjeles fia, aki az első osztályt 
más gimnáziumban végezte. Új környezet, új szokások, más 
osztálytársak. Befogadják a bandába, de az igazi barát megtalá
lása sok bajjal jár. Ez a történet ugyanis fordulatos és mozgal
mas, de számunkra nem a történet a fontos, hanem az, hogy 
egy fiú rádöbben arra, milyen egyedül van, és ezt elviselhetet
lennek tartja, még méltatlan szerepeket is vállal, beáll a tanár
csúfolok közé, hogy magányából kitörhessen, de nem sikerül.
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Csak amikor nagyon nagy bajba kerül, derül ki, hogy van egy 
igazi pajtása, aki nem hagyta cserben. Az ő kettejük szövetsége 
az életreszóló barátság.

A történet bonyolításában nagy szerepe van persze a Sánta 
embernek. így hívták a háborús sérülése miatt két mankóval 
járó fiatal tanárt.

A két fiú meg a banda többi tagja időnként bizonyos benne, 
hogy a felnőttek (pontosabban nagykorúak) nem mondanak 
igazat. Főben járó dolgokban is elferdítik a valóságot. A gyanút
lan kisgyerekből nagyobbacska gyerek lesz, nem jó gyerek, nem 
is rossz gyerek, csak egyszerűen: gyerek. Gyerek, akinek gondja 
lesz az édesapjával, zűravarba sodródik a tanáraival szemben, 
csatározik a házinénivel, szembekerül az osztálytársaival, min
denkivel, de akad egy igazi jó barátja. Ezért érdemes élni, érde
mes vele a megpróbáltatásokban is helyt állni. Ő az a másik, aki 
nélkül Laci nem volna egész. Vele együtt viszont a banda többi 
tagja is jó pajtásává lesz, megbékél osztálytársaival, tanáraival, 
sőt még a kiállhatatlan idősebbekkel is. Mert: „Csudás kenyér 
ez a barátság: mennél többfele osztja az ember, annál több jut 
belőle egynek, s annál nagyobb darab neki magának.”

Lacinak és a többi hozzá hasonló növendékembernek meg 
kell találnia az első igazi másik embert. Édesapja, édesanyja, 
testvérei, rokonai nem igazán mások, mint ő. Kisgyerekkorá
ban mindenkihez gyanútlanul, gondtalanul fordult. Voltak, 
akiktől félt, de ezek csak alkalmi esetek voltak. Inkább a fantá
ziáját mozgatták meg, mintsem az életét szomorították. Ennek 
a korszaknak azonban csakhamar vége lett, összezavarodtak a 
dolgok, csak egy jó baráttal lehetett kikászálódni a zűrzavar
ból. Igazi jó barátra olyan szüksége van minden Lacinak, mint a 
falat kenyérre, a levegőre. A barát életszükséglet. A barátkozás 
életprogram, a továbbfejlődés megkerülhetetlen faladata.

A harmadik regény a Holdbéli diákélet címet viseli. Az első 
két folytatás A Erőben jelent meg, méghozzá a lap két utolsó 
számában. (Tudvalévő, hogy 1932-ben a folyóirat anyagi okok
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miatt megszűnt.) Máskor a nyomdász, aki szedte a lapot, hírét 
vette, hogy megszakad a regény fonala, kíváncsian fordult Ka
rácsony Sándorhoz: - Tanár úr, árulja már el, mi következett 
volna? Hiszen olyan izgalmas volt az utolsó mondat, amit ki
szedtem: ,Jaj, képzeld csak, kit láttam, mit láttam legeslegeló- 
ször!” A tanár úr rejtelmesen mosolygott, nem árulta el a foly
tatást, de megígérte, hogy nem marad végleg abba a történet. 
Szavát meg is tartotta, igaz, hogy jó sokára derült ki, kit látott 
meg a regény főhőse legelőször. „Mariska!” - így folytatódott a 
történet 1948-ban.

Önéletrajz jellegű ez a harmadik regény is, de ebben nem ta
nárként szerepel a szerző, hanem diákként. Hősünk ez idő tájt 
14. életévében jár, harmadik gimnazista. A debreceni kollégi
um diákja, és úgy érzi, hogy mindenkiben csalódott, teljesen 
magára maradt, csalódott mindenekelőtt a felnőttekben. Nem
csak az idegen nagyvárosban rendült meg a bizalma a nagyok
ban, hanem már otthon, szülőfalujában is. Pedig szülei féltve 
szerették, és tanítói is különös gondot fordítottak rá. Mégis 
csalódott bennük, mert egyre kevésbé értette beszédüket, és 
amikor megértette, akkor derült ki, hogy nem mindig mond
tak igazat.

Rektor úr például csupa érthetetlen szöveget mondat fel velük:

Ki ülsz a Kérubimokon, 
Jelenjél meg Világoson.

A Kérubimokon még hagyján, azok biztos valami ószövetségi 
csodabogarak, de hogy jön ide Világos, az 1849-es fegyverleté
tel szomorú helye? És ha már a földrajznál vagyunk: még a tér
kép is hazudik, mert évekig látja maga előtt a nagy Hajdú me
gyét és a kis Indiát, tudta ő azt, hogy mi az a lépték, de azt csak 
az eszével tudta, a két térképet pedig a szemével látta évekig. 
Az absztrakt fogalom nem ér fel avval, amit a növendékember 
konkrétan és méghozzá tartósan érzékel.
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A derék, becsületes nagyok tiszteletre méltó alakja egyre 
rosszabb színben tűnt fel számára. Bogdán Gábor bátyja példá
ul jó előre megjósolta egy földesi disznótoron, hogy hősünk 
meg fog bukni latinból a debreceni kollégiumban. Hitte is 
szentül a kisfiú egészen az első bizonyítványosztásig, amikor is 
kiderült, hogy jelese lett latinból. Mikor megmutatta Gábor bá
csinak a bizonyítványát, a nagy tekintélyű férfiú viharos lelke
sedéssel csapkodta vállon hősünket: - Mondtam én mindig, 
mondtam én már tavaly. Ugye megmondtam, hogy ez a földesi 
gyerek lepipálja a legokosabb debreceni úrficskákat is. - De
hogy mondta, egészen mást mondott, és ezzel sok gyötrelmet 
okozott a kisdiáknak. Bármilyen szomorú, Bogdán Gábor bá
csi hazudik és pózol. Éppúgy, mint a többi nagykorú, a tanárok 
szinte kivétel nélkül, a szállásadó Csicsó Lajos „pógár”, sőt 
még saját édesapja is, aki ugyan egy kis ezüstórával jutalmazta, 
de nem bízott benne eléggé.

Betelt a mérték, hősünk bezárult a nagyok előtt, igazi énjét 
nem mutatta többé nekik. Minthogy a felnőttek rútul becsap
ták, jó pajtásokkal vette körül magát. A kis bandák éppúgy vál
takoztak, mint az életre szóló egyetlen örök barátok. A barát
keresés regényéből ismert események más szereplőkkel, de 
hasonlóképpen játszódnak le. Meghal például egy vidéki osz
tálytársuk. Elmennek a temetésére, csordultig tele a lelkűk 
részvéttel, egymás iránti jóakarattal. Az egyik fiú megígéri a ha
lott osztálytárs öccsének, hogy bátyja helyett bátyja lesz, és 
gondját viseli Debrecenben. Aztán elmúlik a nagy érzelmi fel
buzdulás, az osztálytársnak eszébe sem jut, hogy öccséül fo
gadta a kisebbet. Szörnyűséges ez a világ. Nincs is olyan, hogy 
barátság, hősünk lelke bezáródik a fiúk előtt is, csalódik pajtá
saiban, végképp egyedül marad. Még magát is megutálja. Elvá
gyódik a Földről, elutazik a Holdba.

Az utazás könnyű és gyors. Ha a mesében három nap egy 
esztendő, a Holdba utazás se tart tovább egy percnél. A Földön 
hagyott szobatársának - pontosabban másik énjének - megírja
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a holdbéli diákélet különösségeit. Minden természetesen és 
könnyedén történik. Este pillanatok alatt elalszik, nyugodt, 
mély álmából reggel pihenten ébred, tüstént kiugrik az ágyból, 
keményen tornázik, tetőtől talpig hideg vízben mosakszik, és 
farkasétvággyal reggelizik a családi asztatnál. Mondanunk sem 
kell, hogy mindez csak a holdbéli diákéletben történt így, és 
nemcsak a reggeli program volt ilyen nagyszerű, hanem min
den egyéb is.

A Földön olyan az ember gyereke, amilyennek lennie mu
száj, a Holdon meg az lehet, ami lenni szeretne. Érti a barátja 
szavát, egyet is ért vele. Mariskával, az ideáljával azonban nem 
tudja megértetni magát. Valamilyen átlátszó függöny ereszke
dik közéjük, a Holdon sincs teljes megértés. Vissza kell menni 
a Földre, ott kell egy új országot építeni. A városok egyik cso
portját nagybetűkkel jelölik, a másikat kicsikkel, a harmadikat 
pedig számokkal. Ezért az egyik neve Nagyalfabécia, a másiké 
Kisalfabécia, a harmadiké Numerália. Ennek az országnak már 
lehet menetrendet csinálni, a menetrendhez persze vasutat, a 
városokba iskolát, színházat, újságot. El is végez rengeteg ter
vezőmunkát, gyűlik a sok iromány, mígnem egyszer a világfáj
dalmas ifjú országalapító rá nem ébred arra, hogy az önző, ma
gának való élet semmire sem jó. Éppen kapóra jön, hogy Kis 
Imre tanyasi béres a szünidőben elébe állítja Gabri fiát, és meg
kéri, próbálja már ki, nem állná-e meg a helyét az ő fia is a Deb
receni Kollégiumban. Hősünket megragadja a feladat, besze
rez minden irományt, lót-fut Debrecenben, még az igazgatóval 
is összevész, hogy felvétesse pártfogoltját. Az igazgató rá is ri- 
pakodik végül,- hogy mi jogon mer vele ilyen követelőzőén be
szélni. A kiskamaszban megfogalmazódik a nagy válasz: azon a 
jogon, hogy nem magáért szól, hanem egy társáért, egy másik 
fiúért. A csalódások, ábrándok világából kilépett, és mások 
gondjai kezdték érdekelni.

A három pedagógiai regény az elsős, a másodikos és a har
madikos gimnazisták lelki történéseit mutatja be, tehát a kis-
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gyermekkortól a kamaszkorig követi nyomon a fejlődés mene
tét. E regényekben kirajzolódik Karácsony Sándor fejlődéslé
lektani szemlélete és annak valóságos, ténylegesen megélt 
háttere.

Ifjúsági Egyesület

Alig néhány hónapja tanított Karácsony Sándor a Tavaszmező 
utcai gimnáziumban, amikor bemutatták Megyercsy Bélának. 
Ez a férfi végzettségére nézve református lelkész volt, de visel
kedésében nem volt semmi papos. Nem is állott felekezete 
szolgálatban, hanem az ifjúsági munkának szentelte minden 
erejét. A „szentelte” kifejezés ezúttal nem elkoptatott frázis, 
hanem a szó legszorosabb értelmében vett valóság. Azt vallot
ta, hogy szent az, ami az Istené, az ő élete se a magáé, hanem 
Azé, aki elküldte őt történetesen az inasgyerekek, a kereskedő
segédek, a parasztlegények és a diákfiúk közé misszióba.

Misszió, vagyis küldetés; menj el és hirdesd az örömhírt, azt, 
hogy Krisztus megszabadított. Ez a missziós parancs a nagy an
gol világbirodalomban különösen aktuálissá vált a gyarmatosí
tások idején, minthogy a bennszülöttek pogányok voltak, az 
angolok pedig Krisztus-hívő anglikánok. A missziós parancs te
hát évszázadokig külső missziót jelentett, a távoli földrészek 
pogány lakosságának megtérítését. A 19. század közepén azon
ban akadt Londonban egy vidékről fölkerült kereskedősegéd, 
aki úgy látta, hogy ott is szükség volna némi örömre, a Biblia 
olvasásából fakadó erőre. Ezért a vele együtt lakó társait arra 
kapatta, hogy olvassanak együtt Bibliát. így kezdődött az ifjú
ság körében a belső misszió, minek a távoli földrészekre utaz
ni, mikor itthon se hisznek Krisztus szabadító erejében, és az 
angol államvallás sok esetben csak formális hagyomány? A pad
lásszobában lakó iparoslegények és kereskedősegédek tulaj
donképpen éppolyan pogányok, mint az óceániai bennszülöt-
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tek. Megkeresztelték ugyan őket, de ugyanolyan tudatlanok és 
hitetlenek maradtak, mint akikért a külmisszionáriusok életü
ket kockáztatták. George Williams 1844-ben megalakította te
hát belmissziós bibliakörét ifjú társai között. A mozgalom gyor
san terebélyesedett, 1883-ban Magyarországra is eljutott, főleg 
a protestáns ifjak között hódított. Az úgynevezett „négyes 
program” jegyében testi, érzelmi, szociális és vallásos tevé
kenységet folytattak. A világszövetség angol neve: Young Men’s 
Christian Association, rövidítve: YMCA. Ahazai szervezet neve. 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület, vagyis KIE. Lényeges volt az a kö
rülmény, hogy ez a vallásos ifjúsági szervezet független volt a 
felekezeti hierarchiától.

Karácsony Sándor tehát a KIE aktív munkatársa lett, és az is 
maradt húsz évig. Először irodalmi előadásokat tartott és sze
mináriumokat vezetett, majd a serdülőmunka titkára lett és or
szágszerte igen sokat utazott. Később két évig a budapesti szer
vezet ügyvezető elnökeként dolgozott, majd egy évig nemzeti 
tikárként tevékenykedett. Nyolc évig szerkesztette & Magyar If
júság című lapot, és 1926-tól tagja volt a YMCA világbizottságá
nak. Ebben a minőségében igen sokat utazott egész Európá
ban (kivéve Kelet-Európát).

A KJE munkájában sajnos egyre jobban érvényesültek az ak
koriban uralkodó politikai hatások, hiába küzdött ellene Kará
csony. Ezért 1939-ben minden tisztségéről lemondoltt és kilé
pett az egyesületből.

A két évtizedes intenzív ifjúsági munka legjelentősebb írásos 
emléke A begyi beszéd című könyv. Ez először folytatásokban 
jelent meg a KIE lapjában, majd könyv alakban több kiadást is 
megért. A szerző itt elsősorban az ifjakhoz szól, olyan legé
nyekhez, akik a kötelező katonai szolgálatra készülnek, épp ak
kor töltik vagy már le is szolgálták katonai idejüket. A mű azt a 
célt akarja elérni, hogy az olvasó legyen Jézus Krisztus jó vité
ze. Krisztus verbuváló, hívó szavának magyarázata után sorra 
következik a hegyi beszéd valamennyi része az egykori katona-
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élet eseményeihez viszonyítva. Különösen újszerű és megraga
dó az Úri imádságot elemző fejezet, amelyet önálló füzetként 
is kiadtak A mai ember „Mi Atyánk”-ja címmel.

Cserkészet

A magyarországi cserkészet a KIE serdülőmozgalmaként indult 
meg 1910-ben. Ezért az 1. számú cserkészcsapat a budapesti 
KIE csapata. Említettük már, hogy a tulajdonképpeni megala
pító ifj. dr. Szilassy Aladár gyermekorvos volt, aki angliai utazá
sa alkatmával ismerkedett meg az akkor még kezdeti állapot
ban lévő mozgalommal. Szilassy hazahozta és lefordította Baden- 
Powell könyvét, és falusi gyerekek számára tábort is rendezett. 
Ő azonban csakhamar megbetegedett és meghalt. Megmaradt 
viszont a KIÉ-vel kapcsolatban a cserkészcsapat, főleg Megyer- 
csy Béla és Papp Gyula aktivitása nyomán. A KIE kezdeménye
zése után röviddel megalakult a 2. számú csapat is, a Piarista 
Gimnáziumé, Sík Sándor vezetésével. Csakhamar alakultak 
más fenntartó testületek csapatai is.

A cserkészmozgalom eredetileg az utcagyerekek romantikus 
foglalkoztatásaként indult, és csak később erősödött meg ben
ne a vallásos nevelés, majd a különféle országoknak megfelelő 
nemzeti színezet. Az 1. számú csapat kifejezetten városi utca
gyerekeket és inasokat igyekezett tömöríteni, és megpróbálta 
kiterjeszteni működését a falura is. A 2. számú csapat tagjai jól 
szituált városi gimnazisták voltak, akiket Sík Sándor nemcsak a 
cserkészelvek gyakorlati élésére tanított meg, hanem vidéki tá
borozásokra is elvitt. A legnevezetesebb az 1912-es tutajozás 
volt a Vág folyón. Sík Sándor is fölhívta tanítványai figyelmét a 
vidék, a falu elmaradottságára. Több piarista cserkészből lett 
neves falukutató. Az 1. és 2. számú csapatok egyaránt komo
lyan vallásos jellegűek voltak, az egyik protestáns, a másik ró
mai katolikus. A Magyarországon érvényes cserkésztörvénye-

37 



két négyen fogalmazták meg: a már említett Megyercsy Béla, 
Papp Gyula és Sík Sándor, valamint Izsóf Alajos, a Zászlónk 
című római katolikus ifjúsági lap szerkesztője és a 3. számú 
Regnum Marianum csapat vezetője.

Az első világháború alatt és a forradalmak idején a cserké
szet természetesen nem tudott fejlődni. 1920-tól kezdődően 
azonban nagy fellendülés következett. Ennek a fellendülésnek 
egyik záloga a római katolikus és protestáns vezetők szoros 
együttműködése volt. A Cserkészszövetség elnöki tisztét Sík 
Sándor, társelnöki tisztét Megyercsy Béla töltötte be. Kará
csony Sándor 1920 elején Megyercsy Béla indíttatására kezdett 
a KIÉ-ben a kamaszokkal foglalkozni. A cserkészelvek magyar
országi adaptálása meglehetősen sok problémát vetett föl. Ka
rácsony Sándor érdekesen és szemléletesen számol be A csú
csai front című regényében az elvi tájékozódás kezdeti idejé
ről. Cserkésztiszti igazolványát 1921-ben állítottak ki. Ez év 
nyarán az 1. számú Budapesti KIE őrsvezetőit elvitte az Alföld
re, és megalakíttatta velük az első falusi cserkészcsapatokat 
Kábán, Püspökladányban, Földesen és Berettyóújfaluban. A csa
patalakító ifjak beszámolóit Karácsony később közölte a Ma
gyar Ifjúság című könyvében. Az egyik ifjú vezető Szathmáry 
Lajos volt, aki évek múlva a hódmezővásárhelyi tanyai tanulók 
otthonának megszervezésével és kiterjedt pedagógiai munkás
ságával szerzett magának közmegbecsülést. 1921 augusztusá
ban Karácsony parasztlegények számára a Budaörs fölötti Csí
ki-hegyen vezetőképző tábort rendezett. Ezek az ifjak további 
alföldi falvakban szerveztek cserkészcsapatokat. Az 1. számú 
csapat köré tömörülő vezetők nem elégedtek meg az öncélú 
táborozásokkal, hanem nemzeti ügyet akarván szolgálni, Du
napentelén megszervezték az első nagy munkatábort. Megyer
csy és Karácsony mellett Oroszlán Zoltán és Zsinka Ferenc, a 
Nemzeti Múzeum régészeti osztályának munkatársai is részt 
vettek a 260 tagú táborozás vezetésében. A fiúknak az volt a fel
adatuk, hogy szakszerű vezetéssel avar sírokat tárjanak fel. Ez
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volt az első kísérlet arra, hogy a cserkészek hasznos kulturális 
munkát végezzenek. Ilyen jellegű táborozást még 1944 nyarán 
is sikerült tartani.

1923-ban Karácsony Sándor lett a Szövetség társelnöke és 
egyben a sajtóbizottság elnöke. Ebben a minőségében műkö
dött közre a Magyar cserkészvezetők könyvének második 
kiadásában. Az 1925-ben megjelent könyvet Sík Sándor szer
kesztette, akivel Karácsony hosszú éveken keresztül benső
séges kapcsolatban volt. Karácsony A magyar cserkész da
loskönyvének szerkesztésében is részt vett, de ezzel a gyűj
teménnyel nem volt elégedett, mert a nóták bizony elég 
szedett-vedettek voltak. Márpedig Karácsony Sándor konzer
vatóriumot végzett muzsikusként, Bartók és Kodály híveként a 
valódi magyar népdalok terjesztését tekintette feladatának. 
Bárdos Lajossal és Mathia Károllyal együttműködve 1929-ben 
adták ki a 101 magyar népdalt, melyhez Kodály Zoltán írt elő
szót, megállapítván, hogy „...most a Cserkészszövetség egy 
tisztára népi magyar dalgyűjtemény kiadására határozta el ma
gát”. A népi kultúra terjesztése érdekében indította el Kará
csony Sándor a regöscserkészek mozgalmát is. 1930-ban kiad
ta a Regös Kátét, melynek több fejezetét ő írta. A népmesék és 
népdalok gyűjtése, tanulása érdekében ismertette a finn Antti 
Aarne és Bartók Béla munkáit. A cserkész és a néprajz címen 
Győrffy István is írt ebbe a kis könyvbe egy fejezetet. Karácsony 
1928. november 10-én rádió-előadást tartott A falu és a népié
lek címen. 1930. június 19-én az 1. számú BKIE csapat cserké
szeivel előadatta Gergely bácsi levizitel című jelenetét. Ennek 
a műnek az volt az egyik legfontosabb mondanivalója, hogy a 
cserkészeknek nem azért kell falura járniuk, hogy „az elmara
dott népet okítsák”, hanem azért, hogy a népi kultúrát elsajá
títsák. E gondolat jegyében született az a két egyfelvonásos já
ték is, ami később Pásztortüzek címen jelent meg. E kiadvány 
előszavában így ír Karácsony: „Úgy látszik, az idő teljessége en
gedte meg, sőt rendelte el, hogy magyar pásztortűzzé értelme-
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sedjék magyar földön az egyébként világszerte divatos cser
készfiúk nemzetközi tábortüze.” Ezeket a darabokat különbö
ző cserkészcsapatok igen sokszor előadták az évek folyamán.

A protestáns cserkésztiszteknek működött egy vallásos jelle
gű munkaközössége, amely az Ichthüsz nevet viselte. Köztudo
mású, hogy ennek az ógörög szónak a jelentése: hal, vagyis az 
őskeresztyének szimbóluma. Az ichthüsz szó betűi a következő 
szavak első betűiből tevődnek össze: lészusz Chrisztosz Theu 
Hüjosz Szótér, ami magyarul azt jelenti, hogy Jézus Krisztus Is
ten Fia Megváltó. Az Ichthüsz munkaközösség egyik megalapí
tója és vezetője Karácsony Sándor volt. Évről évre pünkösdkor 
rendezték meg országos táborozásukat. A vádaskodásokkal el
lentétben ennek a felekezetközi munkaközösségnek soha sem 
volt célja, hogy megbontsa a magyar cserkészet egységét, ha
nem következetesen ökumenikus szellemben dolgozott.

1934-ben felerősödtek a cserkészeten belül a felekezeti vil
longások, ezért Karácsony lemondott társelnöki tisztéről. Nem 
sokkal később csapatparancsnoki teendőit is abbahagyta, mert 
arra akarták kényszeríteni, hogy zsidó származású cserkészeit 
zárja ki csapatából. Visszavonulásának lényeges tényezője volt 
az is, hogy Sík Sándort származása miatt otrombán támadták. 
Karácsony nem maradt ki teljesen a cserkészetből, az 1. számú 
BKIE csapat törzstisztjeként, főleg tanítványai révén fejtette ki 
hatását. Különösen két cserkészéből lett országos hírű vezető. 
Az egyik Morvay Péter, aki később országos regösvezető lett, a 
másik Jánosi Sándor, aki nemcsak a regösmunkában szerzett 
nagy hírnevet, hanem országos vezetőtisztként is működött.

A cserkészet Karácsony felfogása szerint elsősorban a ka
maszfiúk mozgalma. Sokat harcolt az ellen, hogy az öregcser
készek tönkretegyék a serdülők sajátos életét és militarizálni 
akarják ezt a sikeres pedagógiai mozgalmat.
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Diákszövetség

A cserkészethez hasonlóan a Diákszövetség is a KIÉ-ből vált ki. 
így volt ez nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi vo
natkozásban is. A KIE főiskolás, egyetemista munkásai egy idő 
múlva önálló szervezetet kívántak létrehozni. Ezt a szervezetet 
John Mott teremtette meg. Megalapította a World’s Student 
Christian Federation-t, vagyis a Keresztyén Diák Világszövetsé
get. A magyarországi KIE keretei között már 1907 óta voltak 
olyan kezdeményezések, amelyek önállósítani kívánták a diá
kok között végzett evangéliumi munkát. Victor János vezetésé
vel több konferenciát is tartottak, de a tényleges megalakulá
sukra csak akkor került sor, amikor J. Mott 1910-ben Magyar
országra látogatott, és több egyetemen is előadást tartott. 
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség (MEKDSZ) 
tehát 1910-től kezdve dolgozott az egyetemisták, a főiskolások 
és a középiskolások között. Bibliaköröket, előadás-sorozato
kat, konferenciákat rendezett. 1917-től kezdve kiadta Az Erő 
című lapot, később a Diákvilág és a Pro Chrisro című folyóira
tot. Szövétnek néven könyvkiadót is működtetett. Az első világ
háború után Tahiban megszervezték a diáktábort: Budapesten 
pedig a száz egyetemistát befogadó Diákok Házát.

Karácsony Sándor úgy lett a Diákszövetség munkatársa, hogy 
1922-ben felkérték Az Erő szerkesztésére. Ettől kezdve meg
szakítás nélkül különböző tisztségeket viselt, szerkesztette a már 
említett másik két folyóiratot is, szemináriumokat vezetett, 
előadást tartott, és két ízben elnökként is irányította a Diákszö
vetség munkáját.

Ez a közösség jó alkalmat adott arra, hogy Karácsony Sándor 
egyetemisták, tanárjelöltek között kristályosítsa ki pedagógiai 
nézeteit. Ilyen természetű szemináriumai, előadásai nem ma
radtak meg a szűken vett vallásos keretek között, hanem kiter
jedtek a nevelés más területeire is, elsősorban a világnézeti és 
a nyelvi nevelésre.
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A világnézeti kérdéskört külön könyvben dolgozta fel. E könyv 
alapproblémája a görög-római és a keresztyén kultúra egy
másba fonódása. Az ókori klasszikus értékek - a könyv alapté
tele szerint - tovább élnek a keresztyén értékek mellett és 
pervertálják azokat. Ezt fejezi ki a könyv címe is: Nyugati világ
nézetünk felemás igában. A nyugati világ: keresztyén világ. 
Akár vallja, akár tagadja Krisztust. Ami ezen kívül esik, az a ke
leti világ, az iszlám, a buddhizmus, a konfucianizmus világa. 
A Biblia szerint az evangélium hívei lélekben és igazságban él
nek. A lélek végtelen, örök és csodálatos. Az igazság csak tartal
mában igaz, formájában szép, tendenciájában pedig jó. A sza
bad lélek és az igazság szentsége a nyugati világnézet két alap
pillére. A végtelen térben, az örökkévalóságban és a csodában 
szárnyaló szabad lélek minduntalan beleütközik a klasszicitás 
értékeibe. Vagyis a test kultuszába, a kimért térbe és időbe, az 
ok-okozati meghatározottságba és az énközpontúságba. A ke
resztyén és a klasszikus értékek viaskodásából igen sokszor fe
lemás világnézet alakul ki. Felemás: se nem klasszikus, se nem 
keresztyén. Idegen a görög-római klasszicitás értékeitől is és a 
keresztyénség értékeitől is. Természetellenes, perverz. A klasz- 
szikus testkultúra értékeinek és a spirituális értékeknek a ke
reszteződése a testiség kizárólagosságához vezet, és a szárksz, 
a hús, a „dög” hatalmasodik el. A végtelenség és a kimért tér el
lentétéből a „rög”, a röghözkötöttség rabsága adódik. Az örök
kévalóság és a kiporciózott idő hibridizációjából a „perc” talmi 
értéke ered. A csoda lehetőségének elfogadása és az okság me
rev determinizmusa helyett eluralkodik a „babona”. A másik 
emberhez szabadon viszonyuló lélek, és az énközpontúság
ban, egoizmusban megrekedt egyén belső harca „téboly”-t 
idéz elő.

A keresztyénség szerint szent az, ami az Istené; a szép, az 
igaz és a jó az Isten attribútumai. Az ember teste a Szentlélek 
temploma, az egészség az Isten ajándéka. A görög-római érték
rend testkultusza anyagelvűségen alapul, a sokat emlegetett
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„kalokagathia” pedig a szép formák és a jó cselekedetek érté
keit foglalja össze. Az ész és törvény harmóniájából fakadnak a 
humanizmus kincsei.

A keresztyénség és a klasszicitás torz egymásra hatása perver- 
táló lelki működéseket hoz létre. Az anyagra redukált egészség 
elgépiesedéshez vezet, eluralkodik a „gép”. Az örök aktuális 
szépség és a klasszikus formák vegyítéséből csak „rút” alakul
hat ki. A szintén örök aktuális igazság és a racionális tartalom 
ellentmondásából a „hazug” kerül ki győztesen. A transzcen
dens jóság és az ember alkotta törvények váltakozó érvényesü
lése csak „rossz”-ra vezethet. A szentség és a humánum harcá
ból elővigyorodik az „állat”.

Nyugati világnézetünk tehát elgépiesedett, elállatiasodott, 
formátlanul rút, értelmetlenül hazug, törvénytelenül rossz.

Lehetetlen feladat egy 160 oldalas könyvet néhány sorban 
kivonatolni, hisz’ egy ilyen sűrítmény semmi esetre sem lehet 
meggyőző. Karácsony Sándor életének és munkásságának be
mutatásából mégsem maradhatott ki ez a korszak és ez a 
könyv, mert az egyetemisták között folytatott világnézeti harc 
elválaszthatatlanul hozzátartozik életéhez, és a Nyugati világ
nézetünk felemás igában című kötet csírájában magában fog
lalja későbbi nagy könyvsorozatának főbb gondolatait.

Nyelvtan

A megértés záloga a másik ember - hangoztatta sokszor Kará
csony Sándor. Az iskolában a másik ember kisebb-nagyobb 
gyerek, diák. A nyelvet, az anyanyelvet a nyelvtanórán kell - 
vagy legalábbis kellene - tudatosítani. Ez főként a gimnázium 
első osztályában okozott akkortájt nagy gondot. Karácsony 
Sándor a gyerekek nyelvét a tájnyelv, a régi nyelv és a holt 
nyelv, vagyis a latin segítségével igyekezett tudatosítani. Hosz- 
szú évekig foglalkoztatta ez a téma akkor is, amikor a gimná-
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ziumi gyakorlati munkát már befejezte. Először a Diákszövet
ség keretében Budapesten tartott tanárjelölteknek a problé
mával foglalkozó szemináriumot. 1934-től kezdve pedig Deb
recenben egyetemi magántanár előadásain tárgyalta a nyelvi 
nevelés fogas kérdéseit. Két feladatot látott maga előtt: a mo
dern nyelvtudomány érvényes tételei szerint kell tanítani a ma
gyar nyelvtant és a 10-13 éves gyerekek intellektuális képessé
geinek szintjén kell ezt a feladatot megoldani. A budapesti sze
minárium részvevői közül különösen két tanárjelölt érdemel 
figyelmet. Az egyik Lotz János, aki Eötvös-kollégistaként járt a 
szemináriumba; Gombocz Zoltán közvetlen tanítványa és egy 
időben Kosztolányi Dezsőnek magántitkára volt. A másik Se
bestyén Géza, aki Thienemann Tivadar körében is otthonosan 
mozgott. Néhány év múlva három könyv született. Többéves 
késedelemmel, 1938 elején megjelent Karácsony Sándor könyv
sorozatának első kötete: a Magyar nyelvtan társas-lélektani 
alapon. Egy évvel később napvilágot látott a két szemináriumi 
tag könyve is. Lotz János Stockholmban német nyelven adta ki 
nevezetes munkáját Das ungarische Sprachsystem címmel. Se
bestyén Géza művének címe Nyelv és nyelvtudomány, alcíme: 
A nyelvelmélet alapelvei. Ez a monográfia a maga korában a 
legszínvonalasabb tudományos kiadványok között, a Minerva 
könyvtár sorozatában jelent meg. Lotz János később világhírű 
amerikai professzor lett, Sebestyén Géza pedig a hazai könyv
tárügyek tudós irányítójaként vált ismertté. Lotz és Sebestyén 
nem mindenben fogadta el Karácsony Sándor felfogását, de ez 
nem is volt cél, hiszen a szemináriumvezető a szó szoros értel
mében tisztelte partnerei autonómiáját, és nem akarta rájuk 
erőltetni saját nézeteit. Az ő szemlélete ugyanis formálódni 
kezdett már felsős gimnazista korában, egyetemi évei alatt 
Szinnyein és Simonyin túljutva Saussure, Wundt és Paul tanítá
saival gazdagodott, „módszerét” már Kassán kipróbálta, pesti 
tanárkodása idején pedig továbbfejlesztette, és nyilvánosan 
bemutatta több helyütt is. Debrecenben előadással és mintata-
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nítással igyekezett tanítótársait megismertetni újszerű eszméi
vel. Erről az eseményről Révész Imre, a későbbi történész aka
démikus és püspök lelkes beszámolót jelentetett meg. Pesten 
Nemesné Müller Márta Családi Iskolájában tartott sorozatos 
bemutató tanításokat. A Nyelvtan kézirata már 1935-ben elké
szült, de kiadói nehézségek miatt csak három évvel később ke
rült ki a nyomdából.

A szerző már a könyv legelején nyomatékosan figyelmezteti 
olvasóit, hogy nem nyelvtudományi munkát tartanak kezük
ben, nem is módszertani kézikönyvet, hanem olyan művet, 
amely arra a kérdésre próbál válaszolni, hogy lehetséges-e egy
általán a nevelés, szorosabban véve a nyelvi nevelés. Ez a nyelv
tan tehát nem sorolható a hagyományos grammatikakönyvek 
sorába, hanem olyan neveléselméleti tanulmány, amely a nyel
vi nevelés közegében vizsgálja a nevelhetőség problémáját.

Amióta Platón Kratülosz című dialógusában megkülönböz
tette az alanyt az állítmánytól, amióta Arisztotelész megírta 
nyelvi megjegyzéseit és amióta Dionüsziosz Thrax megalkotta 
az első iskolai nyelvtankönyvet, azóta ebben a műfajban min
dig logikai beállítottságú művek születtek. Logikai nézőpont
ból vizsgálták a nyelvet, azt firtatták, hogy a nyelvi jelenségek 
hogyan osztályozhatók, milyen törvényeket kell betartani ah
hoz, hogy a beszéd megfeleljen az adott kor műveltségi köve
telményeinek. A nyelvtan tehát ősidők óta normatív grammati
ka volt. A 20. század első évtizedeiben is kizárólag olyan nyelv
tankönyvek jelentek meg, amelyek néhány általános bevezető 
megjegyzés után először a hangtant tárgyalták, azután a szó
tant, majd végül a mondattant. A magyar iskolai nyelvtanköny
vek kivétel nélkül Simonyi Zsigmond nevezetes művére, A ma
gyar nyelvre épültek. Ez volt az alap, ez volt a minta, ezt rövidí
tették, egyszerűsítették, variálták, vég nélkül.

Karácsony szakított ezzel a tiszteletre méltó hagyománnyal. 
Nem a logika, hanem a pszichológia felől közelítette meg a 
nyelvet, nem a hangból, szóból, mondatból próbálta felépíte-
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ni, hanem a közösség életének vizsgálatából indult ki, és a 
mondattan részletes taglalása után jutott a szótanhoz, végül a 
hangtanhoz.

A nyelv kétségkívül lelki jelenség, de nem az egyén, nem is a 
tömeg pszichikus funkciója, hanem a társaságé, legalább két 
emberé. Egy közösség akkor él, ha tagjai beszélgetnek egymás
sal. A társaság akkor eleven, ha a felek kicserélik gondolataikat, 
társalognak, szóval tartják egymást, ha valaki egyedül van, nor
mális körülmények között hallgat, éppúgy, mintha például egy 
várószobában néhány idegen ember csoportos magányban 
várja, hogy rákerüljön a sor, de ha ismerek valakit ebben az 
együttesben, tüstént megindul a beszélgetés.

Beszélgetünk.
Én is mondok valamit, te is.
Néhány mondat után egészen belefeledkezünk a társalgásba.
Szó szót követ, jól megértjük egymást.
Betoppan egy közös ismerősünk és bekapcsolódik a párbe

szédünkbe.
De őneki fogalma sincs róla, miről volt szó eddig, egy ban

gót sem ért eszmecserénkből.
Csakhamar kiderül azonban, hogy közös nyelven beszélünk, 

ő is mindent világosan lát, akárcsak mi.
A fenti néhány sorban szinte minden együtt van, ami egy 

társaslélektani nyelvtanhoz szükséges. Én, a beszédbeli első sze
mély, az adó és te, a második személy, a vevő, valamint ő, a harma
dik személy, vagy az a tárgy. Nyelv. Beszéd, párbeszéd, társalgás. 
Mondat, szó, hang. Előzmény, megértés, fogalom, világos látás.

A társaslélektan mibenlétéről a Nyelvtan 40 oldalnyi beveze
tő tanulmányából lehet tájékozódni. A pszichológia egészen a 
19. század végéig az egyén, az individuum lelki működéseit ta
nulmányozta. Vizsgálta az egyes ember értelmi, érzelmi, akara
ti tevékenységét, sőt közérzetét és hitét is. A 20. században 
azonban a pszichológia keretei között is egyre inkább előtérbe 
került a közösségi szemlélet. Voltak, akik úgy léptek ki az egyé-
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niség pszichológiájának keretei közül, hogy a tömegek reakci
óit vizsgálták. Termékenyebbnek bizonyult a kis közösségek 
társaséletének tanulmányozása. Legnagyobb hatású W. Wundt 
munkássága volt, aki néplélektani nézeteit vaskos kötetekben 
fejtette ki. A „Völkerpsychologie” öt nagy részre tagolódott: 
nyelv (Die Sprache), művészet (Die Kunst), vallás (Mythus und 
Religion), társadalom (Die Gesellschaft), jog (Das Recht). 
Karácsony átvette ezeket a fő kategóriákat, de valamennyit ala
posan átértelmezte. Elsősorban a nyelv fogalmát tágította ki, 
mert a köznyelvhez hozzászámította az egyetlen jelentésű jel
rendszert, vagyis a tudományt is. Wundt egyéni teljesítmények 
összességének tartotta a tudományt, ezért kirekesztette rend
szeréből. Karácsony viszont nyilvánvalóvá tette, hogy a tudo
mány sem magánügy, hanem az egyik ember és a másik ember 
együttes vagyona, a társaslélek értelmi funkciója. A nyelv és a 
gondolkodás összefüggését valóságos pszichológiai folyamat
ként írta le, bemutatván, hogy a köznyelvi kifejezésekből miként 
válik tudományos műszó. íme a tudomány nyelve, az egyetlen 
jelentésű jelrendszer alapmondata: én szóval tartlak téged, 
méghozzá itt és most, ezért és e célból, így, bizonyos előzmé
nyek után és következmények érdekében. Részekre bontom 
számodra a bennem élő tagolatlan teljes képzetet: létezőre és 
történőre, jelenségre és tüneményre, térbelire és időbelire, 
statikusra és dinamikusra, világra és életre, vagyis alanyra és ál
lítmányra. Szemesnek áll a világ, viszont eliramlik az élet.

Karácsony mindig a ténylegesen beszélt élő nyelvből indult 
ki, sohasem logikai műveletekkel szerkesztett példamonda
tokból. Ez természetesen nem zárta ki, hogy a lélektani folya
matok mélyén rejlő logikai mozzanatokra felhívja a figyelmet. 
A nyelv vonatkozásában az alapfogalom, azaz a logika a jel, a té
tel a mondat, a következtetés, vagyis a szillogizmus pedig a be
széd. Eljutott a szerző a nyelvfilozófiáig is: beszédem egyetlen 
célja, hogy engem itt és most te megérts, tehát te vagy a fontos, 
te, a másik ember, mert hiszen te vagy a megértés záloga.

47



Észjárás

A 18. századtól kezdve különösen foglalkoztatta a kutatókat a 
nyelvek tipizálása, és ezzel összefüggésben a nemzeti karakter 
megállapítása. A latin kakas énekel, ugyanúgy ad hangot a fran
cia kakas is, a magyar kakas viszont kukorékol. A latin számára 
a magas és a mély egyformán altus. A német zum Fenster sieht 
aus, míg a magyar kinéz az ablakon. A magyar ember nem a fe
jére, hanem a fejébe teszi a kalapját. A példák vég nélkül szapo
ríthatok. Nemcsak a hangok képzése és a szavak különböznek 
egymástól a különféle nyelvekben, hanem a vonzatok, a be
szédbeli viszonyítások, a nyelvi logika is, más az észjárása a kü
lönféle nyelvet beszélő embereknek.

Az ókori görögöktől örökölt logikai kategóriák mindmáig él
nek; a fogalom, az ítélet és a következtetés hármassága ma is 
közkeletű. Magyarországon Pauler Ákos nevezetes Logika cí
mű könyve volt sokáig az általánosan elfogadott mérce. Ez a 
maga nemében színvonalas mű szabta meg a logika tárgyalását 
a középiskolás tankönyvekben is. Nómenklatúrája némileg el
tért a hagyományostól; a „tiszta logikádban fogalom helyett a 
logizma kifejezést ajánlotta, ítélet helyett a tételt, következte
tés helyett a szillogizmust.

A formális logika azonban lényegét tekintve nála is megma
radt annak, ami régóta volt, és amit univerzálisnak tartottak, 
tehát azt hitték, hogy az egész emberiség gondolkodására egy
aránt érvényes, márpedig ez a logika a görögök és a latinok ész
járását tükrözte, az ő nyelvükből sarjadt ki. íme a legismertebb 
példa: Petrus est homo... Magyarul: Péter ember. Az ember ha
landó. Péter halandó. Hol van az „est”, a létige, a copula? A mi 
nyelvünkben és még sok más nyelvben erőltetve sem lehet azt 
mondani, hogy „Péter van ember”. A görögöktől és a latinoktól 
örökölt formális logika is nyelvi logika volt tehát, de tévesen 
azt gondolták, hogy az emberiség egészének gondolkodására 
érvényes.

48



A 20. század húszas-harmincas éveiben a nyelv és a logika 
összefüggéseit még kevéssé ismerték, mint ahogy a matemati
kai logika is távol állott a mai színvonalától. Ezért teljesen új
szerűén hatott Karácsony Sándor mindmáig legnevezetesebb 
műve, A magyar észjárás és közoktatásunk reformja című 
könyv. Valójában azonban nem az elméleti összefüggések tag
lalása miatt keltett olyan nagy visszhangot, hanem azért, mert 
népünk nyelvi és gondolkodásbeli sajátosságainak vizsgálatá
ból néhány olyan óvatos következtetést is levont, amelyek az 
akkor divatos „nemzetkarakterológia” számára értékesíthető
nek tűntek. A könyv sok lelkes hívét és néhány kritikusát szinte 
egyáltalán nem érdekelték a nyelvi és logikai megállapítások, 
sőt a pedagógiai következtetések is hidegen hagyták őket, an
nál többet foglalkoztak a magyar gondolkodás, a magyar észjá
rás, a magyar mentalitás, a magyar nemzeti géniusz problémái
val.

Karácsony Sándor e művének az a legfontosabb állítása, 
hogy a nemzet alulra szorult tömegeinek (vagy ahogy akkori
ban mondták, az alsó néposztálynak) a gyerekei nem jutnak túl 
az elemi iskolán, és ha be is kerül közülük egy kis töredék a kö
zépfokú oktatási intézményekbe, az is rosszul érzi magát, mert 
az iskola nyelve fordításnyelv, idegen az ő gondolkodásuk szá
mára. Ezt a fő tételt Karácsony sok éves munkával bizonyította, 
részletesen megvizsgálván az alsó néposztály, a középosztály 
és a felső osztály nyelvét és egész lelki struktúráját, valamint is
koláztatási körülményeit. Az első dolgozat - a későbbi könyv 
első fejezete - 1922-ben már kész volt, a második tanulmány 
1924-ben jelent meg, a harmadik pedig 1939-ben, könyv for
májában együtt az előző kettővel. A felső osztállyal foglalkozó 
rész a legterjedelmesebb, és ez váltotta ki a legnagyobb érdek
lődést. A szerző saját és más tudósok kutatásaira támaszkodva 
megállapította, hogy a magyar nyelvnek a környező indoeuró
pai nyelvekhez viszonyítva három jellegzetes tulajdonsága van. 
Hanglejtése, artikulációs bázisa ereszkedő jellegű, jelentésta-
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nában az eleven képi erő feltűnő, grammatikáját a folytonos vi
szonyítás, a mellérendelés teszi jellegzetessé.

A harmincas évek végén a hitlerizmus már közvetlenül fe
nyegette országunkat. Karácsony 1938 tavaszán éppen Bécs- 
ben dolgozott, hogy befejezze művét, amikor bekövetkezett az 
Anschluss, és Hitler bevonult Bécsbe. A gondolkodó magyarok 
a nemzet létét érezték veszélyben, szellemi honvédelemre gyü
lekeztek. Ebben az intellektuális ellenállásban sokan úgy lát
ták, hogy Karácsony nézetei erősítik a nemzeti öntudatot és 
akadályozzák a fasiszta propagandát. Különösen a magyar nyelv 
és észjárás mellérendelő jellegét ragadták ki és vontak le belő
le messzemenő társadalmi következtetéseket. Voltak, akik a 
magyarság romantikus heroizmusát próbálták kiolvasni belő
le, mások viszont a faji gondolat érveként próbálták felhasznál
ni. Karácsony mindkét irányban elhatárolta magát, nyomaté
kosan hangsúlyozva, hogy a magyar nyelv jellegzetességei egy 
tőről fakadnak a magyar népdal sajátosságaival, és az ő művé
ből éppúgy nem lehet napi politikai, sőt faji irányzatú fegyvere
ket kovácsolni, mint Bartók Béla nevezetes könyvéből, A ma
gyar népdalból. Félreérthetetlenül megfogalmazta, hogy a ma
gyarság nem közös származás, vér és faj kérdése, hanem a 
közös nyelvé, népdalé, népművészeté, szokásoké, hagyomá
nyoké. A nyelv, a művészet és a szokásrendszer a kultúra for
mája, de a formális elemek mélyén sajátos tartatom rejlik, 
melynek megvannak a logikai törvényei. Ezt is hangsúlyozni 
kellett akkoriban, mert szellemi életünkben is nagyon erős 
volt főleg a germán veszély, midőn Bartók és Kodály az ősi ma
gyar népdalok ereszkedő jellegét, izometrikus sorait, kvintvál- 
tó szerkezetét és pentaton hangsorát felmutatták, nem az volt 
a céljuk, hogy elszakítsák zenei műveltségünket a nyugat-euró
paitól, hanem éppen az, hogy a zenei anyanyelvből jussunk el 
a modern zenekultúra egészéhez.

A magyar észjárás zárófejezetét a méltatok és a bírálók szinte 
kivétel nélkül figyelmen kívül hagyták, márpedig a társaslélek
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tani koncepciónak ez a logikai alapja. A társaslelki működések 
ugyanis logikai úton is jól elhatárolhatók az egyén és a tömeg 
pszichikus tevékenységeitől.

Nyelvi (vagy más társaslelki) viszonyuláshoz legalább két 
ember kell: egyik ember és másik ember, beszédbeli első sze
mély és második személy, én és te, én, aki ember vagyok és te, 
aki szintén ember vagy, de nem vagy azonos velem. Röviden: 
én-ember viszonyulok a nem-én-emberhez. Ez a társaslelki 
alapviszony. Lényegesen más a helyzet, ha nem egy másik em
berrel kerülök kapcsolatba, hanem valamilyen tárggyal, vala
milyen jelenséggel. Például a naplementében gyönyörködöm. 
A lemenő Nap nyilvánvalóan nem azonos velem, tehát hozzám 
képest nem-én. Az is vitathatatlan, hogy a Nap nem-ember. Kis
sé körülményesen, de szabatosan tehát úgy írhatom le ezt a re
lációt, hogy én-ember viszonyulok a nem-én nem-emberhez. 
Amikor az egyén valamilyen jelenséggel kerül kapcsolatba, ak
kor az individuális psziché funkcionál. Ismét más a szituáció, 
ha sok ember összeverődik egy tömegbe, és „egy emberként” 
lelkesedik, tombol vagy rombol. A tömeg énjüket vesztett em
berek sokasága, minden tagja ember, de énje nélkül, tehát sok 
ember nem-én. Ez a tömeglélektan vizsgálódásának tárgya. 
A fentiek röviden így foglalhatók formulába:

én-ember - nem-én-ember: társaslélektan,
én-ember - nem-én-nem-ember: egyéni lélektan, 
ember-nem-én - ember-nem-én: tömeglélektan.

Megvan a maga jelentősége az egyéni és a tömeglélektannak is, 
de az emberi lét legsajátosabb szférája az egyik ember viszo
nyulása a másik emberhez, a többi emberhez. Ez a szféra a 
társaslelki reláció. A társaslélektani kategóriák mélyén rejlő lo
gikai tartalmak a különféle nyelvekben különböző formát ölte
nek. A magyar, a finnugor, az uráli nyelv például sok vonatko
zásban másképp jelöl, más módon szerkeszt és másféleképpen 
viszonyít, mint a német, a germán, az indoeurópai.
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Az emberi beszéd „lelke” a jelrendszer jelentése. Más szóval 
a jelentés a beszéd szellemi pólusa, pneumatikus beágyazott
sága. A szomatikus pólus, a testi beágyazottság a kiejtésben, a 
hangsúlyban, a hanghordozásban, a hanglejtésben, az artikulá
ciós bázisban nyilvánul meg. A beszédnek van még egy sajátos
sága: a viszonyítás módja, a relációk jellege, vagyis a nyelvtan, a 
grammatika. A magyar nyelv artikulációs bázisa például a né
methez viszonyítva feltűnően ereszkedő jellegű, mondaniva
lónkat saját nyelvünkön szólva mindig elöl hangsúlyozzuk, 
sokszor még akkor is így teszünk, ha németül vagy más indo
európai nyelven szólalunk meg. Aki magyarul beszél, de nem 
elöl hangsúlyoz, nem ereszkedő lejtésúek a mondatai, azt ki
csúfolják vagy legalábbis megmosolyogják. Az ilyen idegenes 
hanghordozásnak megbélyegző, stigmatizáló szerepe van. Nyel
vünk grammatikáját vizsgálva az a legfeltűnőbb, hogy milyen 
nagy mértékben érvényesül a mellérendelés elve. Beszédünk
ben minden egyik a másikhoz képest jelenik meg, tehát foly
ton viszonyítunk, összetett mondataink inkább mellérende- 
lőek, mint alárendelőek. A németben a mellékmondat sokkal 
inkább függ a főmondattól, mint a magyarban. Károli Gáspár 
bibliafordításában - minden felbecsülhetetlen érdeme mellett
- még gyakran érződött a latin, illetve a görög hatás. Ezekben a 
nyelvekben természetes, sőt törvényszerű az ilyesféle mondat
szerkezet: azt állítják róla, hogy ő egy nagyon becsületes em
ber legyen. Mi ezt nem mondhatjuk, csak ezt: azt állítják róla, 
hogy becsületes ember. Nyelvünk harmadik jellegzetessége 
szavaink szemléletessége, az ősszemléleten alapuló képi ereje.
- Nem úgy reszket, ahogy fázik, mondjuk a konkrét szemlélet
re alapítva azt, amit abszrakt módon úgy fejezünk ki, hogy a 
szóban forgó valaki nem őszinte. Ez a példa azt is megmutatja, 
hogy a magyar ember beszéd közben nem olyan alanyi, mint a 
német vagy más nyugat-európai, aki konkrét szemléletből jelöl 
(nem úgy reszket, ahogy fázik), az nem minősít, nem ítélkezik, 
nem ad hozzá a saját leikéből még annyit sem, amennyi az
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absztrakcióhoz kell, hanem megmarad a rajta kívül eső tárgyi 
világában. A magyar nyelv sokkal tárgyibb, sokkal objektívebb, 
mint a német vagy más indoeurópai, melyek viszonylag alanyib- 
bak, szubjektivebbek. A magyar ember beszéd közben a lehető 
legegyszerűbb lelki munkát végzi: úgy vannak a dolgok a szem
léletében, ahogy a valóságban is egymás mellett léteznek. így 
rendeződnek el a képzeletében is, és így következnek egymás 
után a beszédében is. Ez az egyszerű, jó értelemben vett primi
tív lelki viselkedés éppen olyan jellegzetes sajátosság, mint a 
tárgyasság, az objektivitás. A tartalmában objektív, formájában 
primitív magyar pszüché különbözik a németek vagy más nyu
gat-európaiak szubjektivebb és komplikáltabb mentalitásától.

Alapmondatunk szerint én itt most szóval tartlak téged, va
gyis tárgyiasan és egyszerűen jelt adok, hogy megérts. A jeladás 
helye, vagyis az „itt” és ideje, vagyis a „most” egyaránt objektív 
és primitív. Ehhez képest vagy más nyugat-európai gondolko
dásmódban a beszédnek ezek a kísérő jelenségei szigorúan ki
mértek, szubjektivek és komplikáltak.

Az is objektív tartalom és primitív forma, hogy itt és most újra 
kell a beszélőnek fogalmaznia mondanivalóját, hogy a hallgató 
megértse, amit az egyik ember mond, az az ő tudománya, amit a 
másik ember megért, az már az övé is, tehát kettőjük közös tu
dománya. A harmadik (és sokadik) ember azonban a világos 
megértés érdekében új fogalmazást igényel, tehát az újrafogal
mazás ebben a gondolatrendszerben elengedhetetlen tudomá
nyos feltétel, egzisztenciális komolyságé tudományos attitűd.

Irodalmi nevelés

A neveléstudomány lélektani alapjait Karácsony Sándor a Nyelv
tanban vetette meg, a logikai alapjait pedig az Észjárásban. Új 
alapvetésre azért volt szükség, mert nyilvánvalóvá vált, hogy a 
nevelés nem az egyén, nem is a tömeg lelki szférájában játszó-
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dik le, hanem társasjáték. Kisgyerekek körében a szó szoros 
értelmében játék, de az idősebb növendékemberek között is 
föltétien társas. Miként az individuális pszichológia és a for
mális logika a filozófia propedeütikája, akként a társaslélektan 
és -logika is bölcseleti előtan. A jelrendszerből kiinduló sajátos 
filozófia formai és tartalmi elemeinek számbavétele. Az Észjá
rás zárófejezete már eljutott a lét előfeltételeihez, hiszen az én 
és a nem-én viszonyát a határtalan térben és az időtlen /dobén 
vizsgálta. A tér és az idő, valamint ezek relációja, az okság köz
ismerten a filozófia elsődleges kategóriái. Ha a pszichológia - 
némiképp leegyszerűsítve - a lét formáit kutatja, a logika pe
dig tartalmát, akkor a filozófia az előfeltételeit.

A nyelv az emberek legjellemzőbb társaslelki tevékenysége. 
Logikai nézőpontból a jelek, a mondatok és a beszéd rendsze
re. A nyelvi viszonyulásnak, a beszédnek a tere a mindenütt
váló itt és ideje a mindenkori most, oka pedig az, hogy megér
tésre törekszünk: én arra, hogy megértessem magam, te pedig 
arra, hogy megérts engem. Nem is okról van tehát szó, nem is 
okról és okozatról, hanem előzménymi és következménymi, a 
megértés szándékáról, mint antecedensről és a megértésről 
mint consequensről. Ezek szerint a jelrendszerből kibontako
zó sajátos filozófia alapmondata a következő: téged itt, most 
szóval tartalak, hogy megérts engem. Az én mondanivalóm, 
amit tudomásodra akartam hozni, az az én tudományom, és 
minthogy azt te valóban tudomásul vetted, most már a mi kö
zös tudományunk. A mindennapi életben, a köznyelvi érintke
zésben nem mindig értjük meg egymást pontosan, sőt olykor 
alaposan félreérti egyikőnk a másikat. Ezért addig fogalma
zunk új mondatokat, keresünk új szavakat, amíg világossá nem 
lesz beszédünk témája, amíg egy értelemre nem jutunk. A szo
rosabb értelemben vett tudomány ilyen egyértelmű nyelv, 
egyetlen jelentésű jelek rendszere. Arra tör, hogy mindenütt, 
mindig, mindenki számára az legyen, de itt és most újra kell fo
galmazni, hogy a mi számunkra ugyanazt jelentse. Az útszéli vi-
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rág nekem is, neked is ugyanazt a jelenségét jelenti a létező vi
lágnak, hiszen itt és most ugyanazt a sárga valamit látjuk közös 
utunk szélén. A botanikus azonban azért töri magát, hogy 
olyan meghatározását adja ennek a sárga virágú növénynek, 
ami mindenütt, mindenkor, mindenki számára azt és csak azt 
jelenti, amit ő egyértelműen meghatározott. Számára tehát 
nem virág létezik az út szélén, hanem növény, igaz, hogy virá
gos növény, melynek sárga sziromlevelei vannak. De mivel 
ilyenekből is nagyon sokféle van, további ismertetőjegyeket is 
leír, hogy mindenki félteérthetetlenül felismerje a pitypangot. 
Minthogy azonban a magyar nyelven beszélőkön kívül sok 
másféle ember is él széles e világon, olyan közös nyelven is 
meg kell nevezni, amit világszerte minden botanikus ért. Ez a 
nyelv a növénytanban (és még sok más tudományágban) a la
tin. A mi útszéli virágunk, akarom mondani a mi sárga virágú 
nővényünk, pontosabban szólva a mi pitypangunk egyetlen je
lentésű jele: Taraxacum officinale.

Virágról szól, egy kis virágról énekel Arany János is, de az ő 
ajkán nem egyetlen jelentésű jellé alakul ez a köznyelvi kifeje
zés, hanem egyetemes jelentésű jelképpé. Olyan szimbólum
má, amelyben mindenki ráérez arra az út szélén nyíló kis virág
ra, amiben kedvét lelheti a pörlekedéstől ódzkodó, sárral be
vert ember. A költő is nyelvvel él, a költészet is a jelrendszert 
formálja, akár a tudós, de nem szűkíti, jegecesíti egyetlen je
lentésű tudományos jellé, hanem épp ellenkezőleg, egyete
mes jelentésű művészi jelképpé tágítja, hevíti. A költészet, a 
poézis nem jelrendszer, hanem jelképrendszer, éppúgy, mint 
a szobrászat, a festészet vagy a muzsika, csak nem kő az anyaga, 
nem is festék vagy zenei hangok, hanem nyelv. Pontosabban: 
módosult jelrendszer, vagyis jelképrendszer.

Tudatosan kerültük eddig az irodalom szót, mert óhatatla
nul felidézi az írást, amiből nem is oly rég a nyelvújítók alkot
ták. Márpedig Karácsony azokkal ért egyet, akik a literatúrát 
nem szűkítik le az írott, a leírt műalkotásokra, hanem a jelképi
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erejű beszédet is a poézis körébe sorolják. Karácsony odáig 
megy, hogy a magyar költészet nagyobb része még nincs is leír
va, mint ahogy a magyar népdal sem volt Bartók és Kodály előtt 
lejegyezve. Mégis volt, létezett, hangzott, élt és hatott sok-sok 
évszázada, holott csak a 20. században kezdték papírra vetni 
vagy másképpen rögzíteni. Ez az álláspont azért lényeges a pe
dagógus számára, mert az irodalmi nevelés csak akkor lehet si
keres, ha a nevelő művészként, költőként tolmácsolja növen
dékei számára a műalkotást. Nem költészettant kell tanítani, 
hanem a költeményt kell élménnyé tenni a tanárnak az iroda
lomórán. Irodalomra ugyanis csak irodalommal lehet nevelni, 
hirdeti Karácsony Az irodalmi nevelés című terjedelmes tanul
mányában. Ettől a tanulmánytól kezdve filozófiát is tárgyal va
lamennyi későbbi kötet, nemcsak lélektant és logikát.

A lét természetesen egységes és oszthatatlan. Ha mégis lehet 
formáját inkább tekinteni, mint a tartalmát, akkor a pszicho- 
logikum a forma és a tartalom a logikum. Ami igaz, az termé
szetesen tartalmi jellegű, a szép viszont azért szép, mert forma. 
A szép a létezés formája. Nemcsak ma szép, nem is csak tegnap 
vagy holnap, hanem örökké aktuális forma. De nem akárhol 
ható, emberektől független örök-aktuális forma, hanem az em
berek között, az emberi térben megnyilvánuló forma. A szép 
tehát a lét örök-aktuális emberi formája. Ezért a szépért és 
csak ezért érdemes irodalomórán tanárnak és diáknak talál
kozni és eszmét cserélni. Azért a szépért, amit a tanár-diák kö
zösségben a mű közvetítése és befogadása tesz aktuálisan lehe
tővé.

Az irodalmi nevelésről szóló tanulmány nemcsak önálló ki
adványként jelent meg, hanem A könyvek lelke című kötet be
vezetéseként is. Az elméleti alapvetés tételeit és következteté
seit számos tanulmány illusztrálja. Az illusztráló források főleg 
a magyar irodalom különféle problémáit taglalják. Közös voná
suk, hogy az irodalmi, esztétikai részletkérdéseket nyelvi jelen
ségekből kiindulva elemzi a szerző.
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Világnézeti nevelés

A debreceni magántanári előadások során szükségszerűen föl
vetődött a világnézeti nevelés problémaköre is. A kiindulás
ként részletesen feldolgozott nyelvi és irodalmi nevelés kérdé
seinek taglalása elvezetett a jel és jelkép megfoghatatlan, transz
cendentális jellegének tudatosításához. Említettük már, hogy a 
társasléleknek nemcsak testi, szomatikus beágyazottsága van, 
hanem van egy másik pólusa is, a szellemi, a pneumatikus be
ágyazottság. A létezésnek a megismerés határain túl lévő ele
mei vitathatatlanul befolyásolják a nevelést, amit az egyén nem 
tud, hanem hisz, és amiről bizonyságot tesz a másik embernek, 
az a vallás. Ehhez is legalább két ember kell: az egyik, aki vall, a 
másik, aki hisz neki. Gyakori eset azonban, hogy a vallásos em
ber bizonyságtételét a másik fél racionális meggondolásokkal 
fogadja, nem akarja elhinni, hanem ilyen vagy olyan tettekkel 
reagál. Az egyik fél vallása és a másik fél viselkedése között te
hát felemás lelki viszonyulás keletkezik. Ez a hibrid társaslélek
tani kategória a világnézet.

Karácsony Sándor a magyar életközösségben vizsgálta a tár
saslelki jelenségeket. Mint láttuk, főleg a magyar nyelvből és az 
irodalomból indult ki, természetes tehát, hogy a világnézeti 
nevelés tárgyalása során is azt a kérdést tette fel, létezik-e egy
általán magyar világnézet, és ha van ilyen, melyek a legjelentő
sebb vonásai. Tudnunk kell, hogy A magyar világnézet című 
könyv keletkezése idején már dúlt a második világháború, és a 
német hatalmi törekvések a legközvetlenebbül fenyegették or
szágunkat. A magyar világnézet tudatosításának tehát igen nagy 
volt az aktualitása. A könyv terjedelmes bevezető tanulmányá
ból nyilvánvalóvá válik, hogy nem föltétien az a magyar, akit 
származása szerint annak ítélnek, vagy aki magyar állampolgár
ságú, még csak az sem, aki magyarnak vallja magát, hanem az, 
aki vállalja és teljesíti a magyarságunkból következő feladato
kat. A fajbiológia nyílt elítélése azokban az években igen bátor 
cselekedet volt.
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A magyar nyelv, a magyar nép művészete, általában a magyar 
lélek formái számtalan keleti, ázsiai elemet őriztek meg. Ezek a 
formák azonban az európai keresztyén kultúra tartalmával öt
vöződtek. A magyar világnézet tehát túlutal önmagán, és vallá
sos elemeket hordoz magában. Végső elemzésben tehát nincs 
is magyar világnézet. Karácsony Sándornak ez a paradox 
megállapítása tulajdonképpen a német Weltanschauung-ot ta
gadja, mondván, hogy a magyar ember nem nézheti kívülről, 
szubjektiven a világot, hanem objektiven benne kell élnie. A vi
lágnézeti nevelés fogas kérdéseire csak egy válasz van: növen
dékeinket nem a világ nézésére kell nevelni, hanem arra, hogy 
hatékonyan, potensen éljék a magyar életet. Még ez a fogalma
zás sem elég konkrét. A magyar élet, a nyelv, a tudomány, a 
művészet, a társadalmi gesztusok összessége, vagyis a társas
lelki funkciók együttese. A világnézeti nevelés sem lehet tehát 
elvont kategorikus imperatívuszok elfogadtatása. Nem lehet a 
magyar világnézeti nevelésnek az a célja, hogy a növendékek 
ellentmondást nem tűrő parancsokat teljesítsenek. Nem az a 
cél, hogy a növendékeket absztrakt hősi eszmék tüze hevítse, 
hanem az, hogy a konkrét magyar élet feladatait sikeresen old
ják meg. Az illuzórikus történelmi eszmények nevelőerejét is 
kétségbe vonja Karácsony bizonyítván, hogy a pragmatikus, a 
szellemtörténeti vagy a vulgáris materialista történelmi szem
lélet egyaránt idegen a nép életérzésétől.

Az ifjúságnak elemi joga, hogy politizáljon, agitáljon, helyét 
keresse a nap alatt, megharcolja világnézeti harcát az előtte 
járó generációval. Az igazi forradalmi magatartás a régi formák 
összetörésében, az új formák keresésében nyilvánul meg. 1848. 
március 15-e a forradalom klasszikus megnyilvánulása volt. 
Nem utópiákat kergettek a márciusi ifjak, hanem racionális 
problémákat akartak megoldani és reális programot tűztek 
maguk elé. Az ifjúság mindig reformokon munkálkodik, az 
eredeti alapviszonyt igyekszik az új körülmények között hely
reállítani. A 19. század közepén a jobbágyok tényleges felsza-
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badítása és a modern ipari munkásság megszervezése volt az 
aktuális feladat. A 20. században Karácsony nézetei szerint az 
ifjúság és a gyarmatok felszabadítása volt időszerű. Az ifjúság 
felszabadítása nem más, mint teljes jogú autonómiájának biz
tosítása. Lehetővé kell tenni, hogy az ifjúság saját tényleges tör
vényei szerint éljen. A leghatékonyabb politika, ha a nevelő vál
lalja a világnézeti harcot növendékeivel és keményen vív velük. 
Csak így válik a világnézeti nevelésből nemzetnevelés, a ma
gyar nemzet jövendő életre való felkészítése.

Érdemes megjegyezni, hogy Karácsony Sándor a világnézet
ről szóló könyvét szülőfalujának, Földesnek ajánlotta. Földes 
község sokat tett Karácsony Sándor emlékének megőrzéséért.

Vallásos nevelés

Az egyén hisz, viszonyul az ismeretlenhez, a megfoghatatlan
hoz, a transzcendenshez. A közösség vallásos, hívő emberek 
gyülekezete, olyan társaság, amelyben a felek vallanak, illetve 
befogadják a bizonyságtevést. A hit tehát egyéni lélektani kate
gória, a vallás pedig társaslélektani funkció. Ebbe a tudomá
nyos szemléletbe nemcsak a tételes vallások, a keresztyén hit
valláson alapuló felekezetek tartoznak bele, hanem belefér 
mindenféle hiedelem őseink sámánkodásától a modern rituá
lis közösségek hitvilágáig. Karácsony Sándor természetesen a 
keresztyén vallás, illetve a református felekezet szemszögéből 
szól a transzcendens nevelés fogas kérdéseihez, hiszen ő refor
mátus keresztyénnek született és akként is élt, méghozzá ma
gyar református keresztyénnek, tehát magyar emberként élte 
vallását és magyar észjárással vizsgálta a konfesszionális relációt, 
a vallásos nevelést is. Ezért adta könyvének címéül A magya
rok Istene irodalmunkban szokásos kifejezést, és nem azért, 
mert eleink valamilyen ősvallását akarta feleleveníteni. Ez a mű 
tehát tudományos igényű lélektani munka, nem olyan módon
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bizonyságtevó alkotás, mint A hegyi beszéd című kötet, amely 
műfaját tekintve besorolható a belmissziós traktátusok sorába.

A vallásos nevelés társaslélektani felfogásban olyan sajátos 
magatartás, amikor a nevelő vall, a növendék pedig befogadja 
a vallást. Miről szót ez a tanúbizonyság? Arról, hogy Ő, az Isten 
igényli a feleket, növendék és nevelő egyaránt igényeltetnek 
Általa. A nevelő nem föltétien a tízparancsolatot magyarázza, 
hanem esetleg kémiát vagy franciát tanít, de közben egész ma
gatartása arról vall, hogy nem vagyunk a magunkéi, még csak 
egymáséi sem, hanem az Övéi vagyunk, a szuverén Isten igé
nyel minket.

Karácsony természetesen nem tartotta a maga vallását egyedül 
üdvözítőnek, de arról bizonyságot tett, hogy az ő számára az.

A vallásos neveléssel foglalkozó könyv a világnézeti nevelés
ről szóló mű folytatása. A kettő együtt alkotja a sorozat máso
dik részét, a transzcendensre nevelés problémáinak kifejtését. 
Jórészt ez is a debreceni magántanári órák írásba foglalt termé
ke, de vannak benne olyan fejezetek is, amelyeket már a peda
gógia nyilvános rendes professzoraként adott elő hallgatóinak, 
vagy inkább vitatott meg tanítványaival. Ilyen például a mélylé
lektani iskola tanításait bemutató fejezet, Freud, Stekel, Jung 
és Adler elméleteinek elemzése. Annak idején nagy feltűnést 
keltett, hogy a katedrára lépő, hitvalló keresztyén professzor 
nem ítéli el mindenestül ezeket a „destruktív” irányzatokat, ha
nem éppen olyan objektiven foglalkozik velük, mint például a 
19. század pszichológiai áramlataival.

Logikai nézőpontból fontos a könyv beosztása. A korábbi 
művekben kifejtett érveknek megfelelően a nagy fejezetek 
nem követik a hagyományos fogalom-ítélet-következtetés sor
rendet, hanem épp fordítva: elsőként a szillogizmus olvasható, 
ezt követően a tétel és végül a logizma. A vallást tekintve ez azt 
jelenti, hogy először a vallásos közösség, latin kifejezéssel az 
„ordines” címszó alá gyűjtött illusztráló írások jönnek sorra, 
majd a papi viszonyulás, vagyis a „sacerdotalis relatio”, végül
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az Ige, a „Verbum”, a Biblia. Az első rész tartalmazza az egyházi 
élet múltját, jelenét és jövőjét vizsgáló tanulmányokat. Ezek 
között különösen figyelemre méltó a finn lelki ébredést, általá
ban a finn kultúrát ismertető mű, mely Testvérem, Suomi cím
mel külön füzetben kétszer is megjelent. Karácsony többször 
járt Finnországban, tehát személyes élmények alapján adha
tott hírt rokonainkról, akik az 1930-as, 1940-es években igen 
szorongatott helyzetben voltak, de hősiesen helytálltak. A papi 
vallomások fejezete Karácsony református felfogásának megfe
lelően, az egyetemes papság elvéből következően saját bizony
ságtételeit tartalmazza, kiegészítve a laikus hitéről, a reformá
tus nevelésről szóló cikkekkel. Az utolsó rész a Bibliával foglal
kozik, de nem bibliai stúdiumokat tartalmaz, hanem az Igét 
erőforrásként mutatja be. Különösen két mű keltett nagy ha
tást. Az Utazás a Biblia mélységei felé a szerző egyéni útjáról 
tudósít, a Karavánutazás a Biblia mélységei felé pedig a Kará
csony Sándor köré tömörült közösség évenként megjelenő 
bibliaolvasó kalauzának előszavait tartalmazza.

Az Újszövetségben olvasható, hogy Krisztus visszautasította 
a jó Mester megszólítást, és arra tanította a gazdag ifjút, hogy 
senki sem jó, csak az Isten. A jóság az O tulajdonsága, éppen 
úgy, mint az igazság és a szépség. Ezek az Isten attribútumai. 
Szent az, ami az Istené, tettrendszerben a szeretet, a világnézet 
áhítatos fokán pedig a nevelés. Karácsony szerint tehát a neve
lés végső elemzésében csak áhítatos lélekkel lehetséges. A ne
velés klasszikus helyei tehát a jezsuita iskolák, az evangélikus 
líceumok és a református kollégiumok. A „klasszikus” jelző 
azonban nemcsak az egyedül lehetségest jelenti, hanem az 
egyedül lehetetlent is, hiszen igen sok egyházi iskolában rom
lott meg a pedagógiai alapviszony, miközben állami vagy ma
gániskolákban áhítatos lelkületű pedagógusok valóban nevel
tek, vagyis elősegítették, hogy tanítványaik testben és lélekben 
növekedjenek. Akik így élnek és hatnak, azok Karácsony Sán
dor szerint már nem értelmiségiek, hanem szofokraták.
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Társadalmi nevelés

A társaslélektani szemléletből következik, hogy a társadalmi 
nevelésben is az emberekre legjellemzőbb funkció, a nyelv a 
kiindulópont. A nyelv és a nyelvi nevelés problémáival szoro
san összefügg az irodalom és az irodalmi nevelés, hiszen az iro
dalom az a művészet, amelynek „nyersanyaga” a nyelv. A nyelv
hez és az irodalomhoz viszonyítva került beható tanulmányo
zásra a társaslélek felső határa, vagy más szóval: pneumatikus 
beágyazottsága. Pedagógiai nézőpontból ez a transzcendensre 
nevelést jelenti, vagyis a világnézeti és vallásos nevelést. Az 
egyéni lélektanban az értelem és a hit közé esik az akarat, a 
társaslélek értelmi funkciója és áhítatos megnyilvánulása közé 
pedig a társadalmi magatartás. Karácsony Sándor éppoly lehe
tetlennek tartotta az értelem nevelését, mint a hit oktatását, 
mert tudván tudta, hogy az individuum autonóm, vagyis az 
egyén, mint egyén nevelhetetlen. Állította és bizonyította vi
szont, hogy a nevelés közösségben lehetséges, tehát van sike
res nyelvi, irodalmi, világnézeti és vallásos nevelés. Mindezek
ből következik, hogy az akarati nevelést meddő fáradozásnak 
tartotta, de állította és bizonyította, hogy a társadalmi nevelés 
lehetséges és szükséges.

A társadalmi nevelésről három kötetet írt. A pneumatikus 
pólus felől közeledve először a szokásrendszerrel és a pedagó
giával kapcsolatos írásait tette közzé. Ezután a társaslélek értel
mi funkciója, a nyelvi nevelés felől közelítette meg a témát és 
az értékrendszerrel kapcsolatos tanulmányait publikálta. Har
madjára került sor a társadalmi nevelés centrális problémájára, 
a tettrendszerre és az etikára. A szerző átgondolt és tervszerű 
munkájára vall, hogy meggyőződésének megfelelően a transz
cendens pólustól indult el, és először a társadalmi nevelés har
madik kötetét, az Ocsúdó magyarságot jelentette meg. A meg
jelenés időpontja - az 1942. évi könyvnap, tehát június eleje - 
két okból is fontos körülmény. Javában dúlt a háború, orszá-

62 



gunk is belesodródott, felrémlett a nemlét iszonya. Karácsony 
Sándor ebben a szituációban a magyarság ocsúdásáról beszél, 
és Arany Jánost idézve a magyarság elrejtezett voltával biztatja 
olvasóit:

De azért nem hal meg, csak olyaténképen, 
Mint midőn az ember elrejtezik mélyen, 
És mikor fölébred bizonyos időre, 
Csodálatos dolgot hallani felőle.

A másik ok, amiért 1942 nyara nevezetes időpont, az az ese
mény, hogy Karácsonyt ekkor nevezték ki a pedagógia pro
fesszorává, akkori szóhasználat szerint nyilvános rendes tanár
rá. A debreceni egyetem pedagógia tanszékén már nyolc éve 
működött magántanárként. Mitrovics Gyula, aki sok éve volt 
ott a pedagógia professzora, eleinte szívesen fogadta az agilis 
magántanárt. Később azonban egyre féltékenyebb lett, mert 
Karácsony óráin a legnagyobb tanterem is zsúfolásig megtelt, 
az ő óráit meg kényszerből is alig látogatták a hallgatók. Ezért 
aztán, amikor Mitrovics nyugdíjba készült, boldog-boldogta- 
lonnak leveleket irkáit és denunciálta Karácsonyt, azt állítván 
róla, hogy „szalonbolsevista”. A bölcsésztudományi kar más 
professzorai viszont azt kifogásolták, hogy az ifjúság körében 
inkább missziós munkát végez, és nem az ő szájuk íze szerinti 
tudományt műveli. Voltak persze a karnak olyan tagjai is - 
Tankó Béla, Szabó Árpád -, akik Karácsony kinevezését javasol
ták, ez azonban az utolsó percig kétséges volt. Végül a főható
ság mégis Karácsony mellett döntött, és így elkezdhette rendes 
tanári működését, megalapította a Társaslélektani Intézetet.

Az Ocsúdó magyarság - a sorozat ötödik tagja - vaskos, 550 
oldalas kötet. Az első rész a természetes rendszer kialakulásá
ról számol be. Karácsony bemutatja valamennyi működési te
rületét: az iskolát mint diákoskodásának és tanári működésé
nek színterét, a cserkészetet, a sajtót (főleg az ifjúsági lapokat), 
az előadások, a tanfolyamok és a szószék fórumait, a mozgalmi
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élet és a különféle szervezetek sajátosságait, továbbá irodalmi 
és diplomáciai tevékenységét. Diplomáciai megbízásokat, nem
zetközi feladatokat ifjúsági szervezetek munkásaként kapott. 
Főleg a már említett YMCA meghívására utazott sokat, szinte 
minden második évben ellátogatott valamelyik nyugat-európai 
országba. A sokféle funkció egyaránt azzal a tanulsággal szolgált, 
hogy a 20. században sokkal jobban figyelembe kell venni a má
sik embert, mint korábban. A másik ember a pedagógus számá
ra a növendék, vagyis a gyerek, a tanítvány, a kamasz, az ifjú.

Említettük már, hogy az ifjúság problémáinak megoldását 
Karácsony éppen olyan időszerű feladatnak látta, mint amilyen 
a 19. század elején a jobbágyfelszabadítás volt, vagy később az 
ipari munkásság osztályharca. „Most a nevelés megoldatlan fo
gas kérdéseit oldozgatja (a szerző) és az ifjúság titkait tanulmá
nyozza, hiszen a nevelés olyan társadalmi kérdés, mint ami
lyen a 19. század második felében az osztályharc, elején a job
bágyfelszabadítás volt, s ma az ifjúság az a társadalmi osztály, 
amilyen az osztályharc korában az ipari munkásság, a 19. század 
elején a »nép« az az alsó néposztály, a szegény ember, a paraszt
ság volt.” Az ifjúság, a nép és az értelmiség is társaslélektani ér
telemben vett társadalmi osztályok. Ilyen értelemben válik az 
ifjúság központi jelentőségű társadalmi problémává és ténye
zővé. Akkoriban ez a felismerés nagyon újszerű volt, sokan 
nem is vették komolyan, az azóta eltelt évtizedek azonban nyil
vánvalóvá tették, hogy az ifjúság korprobléma.

A természetes rendszer kialakulásáról szóló bevezetés után a 
nevelés előfeltételeivel, a priori-jaival foglalkozó rész követke
zik. Sorra kerül a nevelés klasszikus tere, vagyis az iskola, és 
klasszikus ideje, vagyis az ifjúság. A gyakorlati tapasztalatok és 
elméleti meggondolások egyaránt vonatkoznak a nemzetközi 
és a magyar ifjúságra. Különösen jelentős az a nagy tanulmány, 
amely, a mai (vagyis az 1930-as évekbeli) magyar ifjúság lelki 
arcát rajzolja meg. Nagyon lényeges az a fejtegetés, amelyből 
kiderül, hogy a generációs válság természetes és szükségszerű
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jelenség: a felnövekvő nemzedék a dolgok rendje és módja 
szerint kerül szembe az előző generációval, mert jogait követe
li, más nyelven beszél, nem ismer magára elődei művészi jelké
peiben, társadalmi magatartása nem illik bele apái elképzelé
sébe, és mert kételkedik a vallásos megnyilatkozásokban. Az 
ifjúság problémájának egyetlen megoldása a szabadságra ne
velés, a nevelés klasszikus módja pedig a tanulás.

A nevelés előfeltételeinek számbavétele után a nevelő és a 
növendék tulajdonságainak, viszonyulási módjának részletes 
elemzése következik. A nyelvtanból kölcsönvett kifejezéssel 
élve a nevelés alanya a nevelő, tárgya pedig a növendék. Kike
rülhetetlen dilemma adódik abból a tényből, hogy a nevelő és 
a növendék nem beszélnek egy nyelven, kétféle dialektust 
használnak. A kisgyermek elemi problémája az anyanyelv, a na
gyobb gyereké az idegen nyelv, a serdülőké pedig a tudomány. 
Több cikk foglalkozik a nőnevelés problémáival és még több 
azokkal az akadályokkal, amelyek falun és városon hátráltatják 
a pedagógiai tevékenységet. A nevelés előzményeivel és követ
kezményeivel foglalkozó részben szóba kerülnek a régi kollé
giumi hagyományok, az önképzőkörök, a neveléstörténet idő
szerű problémái, valamint az új nevelés lehetőségei a magyar 
pedagógiai gyakorlatban.

Ebből a vázlatos ismertetésből is kivehető, hogy Karácsony 
Sándor természetes rendszerében egyidejűleg alkalmazza a 
pszichológiai, a logikai és a filozófiai nézőpontot. A társaslélek
tani elv érvényesül abban, hogy a nevelést a nevelő és a növen
dék, vagyis az egyik ember és a másik ember relációjaként mu
tatja be. A társaslogikai szemlélet ismerhető fel abban, hogy a 
tanítás nyelve kerül az előtérbe, tehát a jel, a mondat és a be
széd a vizsgálódás legfontosabb tárgya. Filozófiai koncepciója 
érvényesül akkor, amikor a nevelés a priori-jait, vagyis helyét 
és idejét mutatja be, és a kauzalitást előzményre és következ
ményre bontja, ok és okozat helyett antecedensről és conse- 
quensről ír.
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A kötet zárótétele szerint a magyarság felocsudása, jövője a 
nevelés hatékonyságától függ. Attól, hogy a felnövekvő nemze
dék megtanuljon egészségesen igényelni, jó kedvvel segíteni, 
értelmesen szolgálni, önfeláldozóan cselekedni és áhítatosan 
szeretni.

Az előzőek szerint a társadalmi nevelés két pólus feszültsé
gében zajlik. Az egyik felől, a pneumatikus pólus felől az áhíta- 
tos töltésű pedagógia igyekszik megváltoztatni a szokásrend
szert; a másik pólus az egyéni lélektan hagyományos értelmi 
funkciója, a társaslélektan nyelvi viszonyulása, a tudomány ér
vényrendszere. Ha az akarat az értelemnek feszül neki, vagyis a 
tettek a meggondolásokhoz viszonyulnak, akkor vegyes reláci
óval van dolgunk. Ez a felemás viszonyulás, más szóval hibrid 
kategória: az értékelés. Az értékelő lelki működésnek ez az el
helyezése Karácsony Sándor sajátosan újszerű találmánya. Az 
értékek vizsgálatával, az axiológiával természetesen már régóta 
foglalkozott a filozófia, de az értékelés társasviszonyuláson ala
puló felfogása teljesen eredeti. A társaslélektani értékrendszer 
szerint az emberek nyelvi viszonyulásában a világosság a legbe
csesebb. A jelképrendszerben az őszinteség a legnagyobb ér
ték, a tettrendszerben pedig a szabadság. A közösség életérzé
se csak akkor lehet zavartalan, ha tagjaik biztosítják egymás au
tonómiáját. Az én-nek, az első személynek csak akkor lehet 
rendezett az életérzése, zavartalan a jogi viszonyulása, ha biz
tosítja a te autonómiáját, a második személy jó életérzését. 
A második személyét, a másik emberét, a többi emberét. A jogi 
viszonyulás tehát csak akkor értékes, ha a felek függetlenek, ha 
nem sértik egymás autonómiáját. A társaslélek transzcendens 
határán a tanúságtétel az érték, vagyis az, ha az egyik ember 
egész életével tudja tanúsítani a másik embernek, a többi em
bernek, hogy nem vagyunk magunkéi, hanem mindnyájan az 
Istenéi vagyunk. Az ilyen egész életével tanúskodó valaki a vér
tanúságot, a mártíriumot is vállalja. A transzcendens érték hor
dozója tehát a mártír.
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Ezeknek a nézeteknek a kifejtését tartalmazta a társaslelki 
értékrendszerről és az axiológiáról szóló kötet, amely A ma
gyarok kincse címet viseli. A könyv fő fejezetei ezeknek az el
sődleges értékeknek a neveit kapták címül: Autonómia és 
őszinteség, Világosság, Szabadság és szentség. A szerző az ér
tékrendszert is természetes rendszerben fejti ki. Ez azt jelenti, 
hogy kerüli a spekulatív levezetéseket, és ehelyett egy klasszi
kus író, Mikszáth Kálmán életművéből olvassa ki a magyar em
berek értékelő viszonyulását. Ez a terjedelmes tanulmányi ci
nikus Mikszáth címen önállóan is megjelent. A félreértések 
elkerülése végett érdemes megemlíteni, hogy nem irodalom
történeti vagy másféle irodalomtudományi műről van szó, ha
nem társaslélektani, logikai és filozófiai alkotásról, amely tör
ténetesen Mikszáth életművét veszi alapul. Természetesen az a 
félreértés is elkerülendő, hogy Karácsony azonosítja magát a 
közfelfogással, mely szerint Mikszáth valóban cinikus volt.

Karácsony Sándor könyvsorozatának az értékeléssel foglal
kozó kötete hetedikként jelent meg. Ilyen sok és nagy terje
delmű alkotás már lehetővé, sőt szükségessé is tette az egysze
rűsített áttekintést. A társaslelki viszonyulás legegyszerűbb for
mája két ember, az egyik ember és a másik ember relációja. 
Ebből adódik, hogy minden viszonyulási lehetőség kapcsolat
ba kerülhet minden viszonyulási lehetőséggel, tehát természe
tes módon kialakul egy olyan mátrix, amelyben az egymás mel
lé rendelt viszonyulási formák táblázatban ábrázolhatok. Az 
egyik ember elemi joga az, hogy ne legyen egyedül, ne gyötör
je a magány, hanem társra leljen a másik emberben. A társta- 
lanság jogfosztottság. Ezt énekli meg Arany János is:

Oh; ez örök benső vérzés;
Oh, e folytonos halál! 
Egyedül a társaságban, 
Ezerek közt egyedül.
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A társtalanság tehát kín, az egyedüllét nem emberi élet, ha
nem folytonos halál. Az ember a kínt kerüli, a kéjt keresi, amíg 
az élet erői működnek benne és nem győzi le a halál. Ezért ele
mi joga az egyik embernek, hogy a másik ember társa legyen. 
Ezért kerül a táblázatban a jog jogi fokára a társ. A művészet 
művészi fokán a forma jelenik meg, a tudomány tudományos 
fokán pedig az érvény. A társadalmat formáló társadalmi tett az 
áldozat, a vallásos bizonyságtétel pedig szent, mert az Istené. 
Ennek a gondolatmenetnek a folytatásaképpen feltehető és fel 
is teendő az a kérdés, hogy mi az értékes érték. Tudjuk, hogy 
az értékelő tevékenység az értelem és az akarat, pontosabban a 
tudományos mérlegelés és a társadalmi magatartás között bon
takozik ki. A tudományos világosság és a társadalmi szabadság 
feszültségéből pattannak ki az eszmék. Az értékes érték tehát 
az eszme.

A kisgyerek számára azonban nem az eszme a legértékesebb, 
hanem az ennivaló, az étel. Ezt élvezi: ebből tesz magának fél
re. Ebből gyűjt magának készletet. Aztán másféle értékre is sze
met vet: ruhára, játékra, később bélyegre vagy talán könyvre. 
Az ilyen gyűjtemény lesz a vagyona. Idő múltával arra is rájön, 
hogy a vagyonát értékesebbé teheti, ha elcserél belőle valakivel 
egyet-mást, sőt az is kiderül, hogy létezik egy általános csere
eszköz, a pénz. A szülők gyakran megdöbbennek, hogy ara
nyos kisgyerekük egyszerre milyen anyagias lett, mennyire 
pénzsóvár. Pedig semmi ok az aggodalomra, hisz nem történt 
más, mint az, hogy a növendékember eljutott az értékelő 
képesség bizonyos fokára. Vannak, akik nagykorukban sem 
jutnak tovább, egész életük a pénz körül forog, és vannak olya
nok is, akiknek a hasuk az istenük, vagyis megrekedtek az érté
kelés legelemibb szintjén. Az általános csereeszköz hasznossá
gának felismerését követi az a fokozat, amikor az értékskálán 
fölfelé haladó személyiség rájön arra, hogy az összekuporga- 
tott pénznél többet ér a megforgatott pénz, a pénzfialó pénz, 
vagyis a tőke. Aki nem jutott el idáig, az nehezen lesz gazdag
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birtokosa annak a felismerésnek, hogy az eszmei érték többet 
ér, mint a működő tőke. Sokan belátják, hogy az értékszemlé
let fejődése az ételtől a tőkéig halad, de azt már kevesen isme
rik fel, hogy az eszmei érték, a szellemi tőke mennyivel többet 
ér az anyaginál. Márpedig többféle eszmei érték van, ilyen a 
humánum, ilyenek a klasszikus örök értékek, és ilyen az a val
lásos meggyőződés is, hogy Isten a mi örökségünk. Karácsony 
Sándor felfogásában az értékelésre éppúgy nevelni kell, mint 
az anyanyelvre, az idegen nyelvre, a tudományokra vagy a mű
vészetekre, társadalmi nevelés nincs értékre nevelés nélkül, 
bármennyire el is hanyagolta ezt a korabeli pedagógia.

Miként a felnőtt emberek társaslelki viszonyulásainak kate
góriái önként adódó mátrixba foglalhatók, vagyis táblázatban 
tüntethetők fel, éppúgy megszerkeszthető a fejlődéslélektan 
áttekintő táblázata is. Csak azt kell nagyon gondosan megvizs
gálni, hogy ki a különböző fejlettségű növendékember termé
szetes társa. A kisgyereké nyilvánvalóan az anyja, az apja, az 
édes szüléje és mindenki, aki szülőként tud viszonyulni hozzá, 
aki játszani tud vele, aki mesélni tud neki, akivel együtt lehet 
örülni, akivel jó együtt lenni, akit érdemes utánozni.

A nagyobbacska gyerek, a kölyök már nem játszik, hanem 
verseng, neki már vezetőre, keménykezű edzőre van szüksége. 
Ót már nem kötik le a mesék, de annál jobban izgatják a mon
dák, a mítoszok, a legendák, túljutott azon, hogy csak utánoz
va tanuljon, hangyaszorgalommal gyűjt mindent, bélyeget, au
tómárkát, kifejezéseket, aranymondásokat, érzelmi telítettsé
géből fakadóan óriási a munkakedve, társasága pedig már nem 
alkalmi jellegű, hanem hosszabb-rövidebb ideig tartó együttes, 
banda vagy csapat.

A kamaszfiúk és a serdülő lányok önmagukkal vannak elfog
lalva, telis-tele vannak énproblémákkal. Ezért aztán mindunta
lan visszahúzódnak, befelé fordulnak, saját külön világukban 
élnek, és ebből a világból méregetik egész környezetüket. Ha 
találnak valakit, akit eszményíthetnek, akit kizárólag a saját ide-
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áljukként rajonghatnak körül, akkor nem uralkodik el min
denkit elítélő negatív véleményük. A kamasz vagy eszményít, 
vagy utálkozik, vagy esküszik valakire, vagy átkozódik. Teli vá
gyakkal zokog a lelke, és olykor valóságos kis remekművek al
kotására képes. A hozzá hasonlókkal zárt közösséget alkot, 
valósággal szerzetesi fogadalmak fűzik őket össze. Minthogy a 
gyűjtemény már elég nagy, rendet kell teremteni benne, ke
resni kell az összefüggéseket, a rendszert, a törvényszerűsé
geket.

Aki túljutott a kamaszkoron, az még nem felnőtt. Még végig 
kell élnie az ifjúkort vagy más néven a fiatal felnőttkort. Az ifjút 
tudományos műszóval adolescensnek nevezik, a kisgyermeket 
infansnak, a kölyköt praepubescensnek, a kamaszt pedig pu- 
bescensnek hívják. Az ifjú elemi joga a harc, társa az ellenfél. 
Nem az ellenség, hanem az a kemény ellenfél, akivel megvív
hatja világnézeti harcát, akin kipróbálhatja kritikai fegyvereit, 
és aki elég bizonyos a hitében ahhoz, hogy vallomásaiban ér
demes legyen kételkedni. Az ifjú vallása a kétely. Túljutván a 
törvényszerű összefüggéseken, elvekért küzd, dogmákat alakít 
ki magának, s mihelyt kibontakozott egy elvrendszere, azonnal 
elveti azt, és újat alkot. Művészi élete kultikus, sőt liturgikus 
jellegű, magatartás formája pedig rituális. Pszichológiai néző
pontból nincs sok különbség a Bartók-kultusz és a népi kultú
ra rítusai, valamint a kemény rockmuzsika és az extázist hajszoló 
modern liturgiák között. Félreértések elkerülése végett meg
jegyzendő, hogy csak pszichológiai szempontból nincs kü
lönbség, ami nem jelenti azt, hogy értékük szerint is egyfor
mák volnának.

A társadalmi nevelés harmadikként megjelent kötete a Ma
gyar ifjúság címet kapta. Alcíme: Tettrendszer és etika. A peda
gógia a szokásrendszer kialakításának a tudománya, az axio- 
lógia az értékrendszert tanulmányozó stúdium, kettőjük közé 
logikusan került a tettrendszer és az etika. Az erkölcstan a 
társasember magatartásformáinak a tudományos, sőt filozófiai
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igényű megismerésére tör. Az ifjúság a tettek nyelvén beszél., a 
jó szó tett a számára, egyébként a beszéd csak szófia, mert 
nincs tettértéke.

Az ifjúsággal foglalkozó, 1946-ban megjelent kötetnek már 
egy évvel korábban ki kellett volna kerülnie a nyomdából, de a 
háborús viszonyok ezt késleltették. A könyv három nagy részre 
tagolódik. A korábban már ismertetett Diákszövetség, Cserké
szet és Ifjúsági Egyesület szolgáltatta azokat az elméleti és gya
korlati problémákat, amelyek a szerzőt írásra késztették, és 
amelyek itt természetes rendszerbe állottak össze. A tettrend
szert és az erkölcsöt szükségszerűen magyar viszonyok között 
igyekezett megfogalmazni. Ehhez jó matériát nyújtott két ak
koriban elhunyt barátjának az élete. Az egyik jellegzetes tu
dóstanár volt, a másik pedig művésztanár. Az egyiket Fehér 
Gábornak hívták, a másikat Árokháty Bélának. Az ő nevelői ma
gatartásuk vizsgálatából derül ki, hogy a legnagyobb aktivitás 
formája szerint csupa passzivitás. A tett nehezen születik, de 
aztán pillanat alatt hat, hogy megint hosszú tétlenség követ
kezzék. Czuczor Gergely Hunyadi című költeményét idézi Ka
rácsony, melyben a hős hosszan, egymás után kétszer is „Mond 
és marad nyugodtan”, de harmadszorra „Acélt ragad, lovára 
kap. Csatáz, vív, izzad éj és nap”.

A társas együttélés mellérendelő jellege a családban érvé
nyesül a legjobban. Majdnem mindenki úgy tudja, hogy a szü
lők nincsenek alárendelve gyermekeiknek, hiszen a közfelfo
gás szerint a gyerekek a szülők alárendeltjei. Márpedig ez a va
lóságban nem így van. Ahol valóban funkcionál a családi élet, 
ott egyik pillanatban a szülők tettei igazodnak gyermekeik igé
nyeihez, másik pillanatban pedig a gyermekek engedelmes
kednek a szüleiknek. Nincs tehát állandó alá- és fölérendelő vi
szony, mert hiszen a folytonos változás, a lüktető élet egymás 
mellé rendeli a család tagjait. Ez a családiasság éppen olyan jel
legzetessége a magyar szokásrendszernek, mint amilyen nyel
vünk grammatikájának mellérendelő jellege.
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Sokan idézik azt a mondást, mely szerint nem az a legény, 
aki üt, hanem aki állja. Aki állja az ütéseket, az a közfelfogás 
szerint tétlen, de ez a passzivitás a viadalban igen nagy erő. 
Semmi esetre sem tétlenség, hanem a leghatékonyabb tett pil
lanatának a kivárása.

Az ifjúság erkölcsi nevelése ennek a kötetnek a tanulságai 
szerint is akkor eredményes, ha a felnövekvő nemzedék nem 
zsarol, hanem jogos igényeiért küzd, nemcsak ajándékozni 
van kedve, hanem szolgálni és áldozni is tud, mert áthatja a ne
velőiből áradó szeretet.

Erotika

Az imént emlegetett „erkölcs” és „szeretet” mellől nem marad
hat el a „szerelem”. Az erkölcsöt sokan azonosítják a nemi er
kölccsel, a szeretetet pedig a szerelemmel. Kétségtelen, hogy a 
nemi életnek is van erkölcsi vonatkozása, de az erkölcs sokkal 
tágabb fogalom, kiterjed a közösség életének valamennyi szfé
rájára. Az se tagadható, hogy akik egymás szeretői, azok vala
melyest szeretik egymást, de a szeretet - mint az előzőekből is 
kiderül - sokkal több ennél. A szerelmet meg az erotikával te
kintik sokszor azonosnak, amit viszont csupán a szexualitás, 
sőt a pornográfia értelmében használnak. Bármennyire bele
tartozik is a szerelem az erotika fogalomkörébe, nem azonos 
egyik a másikával, az erotika sokkal többrétű, éppúgy átszövi a 
közösség lelki életének minden rétegét, mint az erkölcs. Hi
szen meg sem szólalnék, ha nem fűtene a vágy, hogy megértes
sem magam veled. Az erotika tehát nem maradhat ki a társas
lélektanból. Nem maradt ki természetesen Karácsony Sándor 
neveléselméleti munkásságából sem, hiszen a gyakorlat mind
untalan szembesítette vele, éppúgy, mint Platón óta minden
kit, aki a nevelésről őszintén gondolkodott és világosan be
szélt.
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A/ erotikával és az erotikára neveléssel foglalkozó kötet 
címe: Barátság és szerelem. Már ebből a címből is kiderül, 
hogy Karácsony a barátságot egy sorba állítja a szerelemmel, 
de nemcsak a barátságot, hanem a hivatást is. A könyvnek 
ugyanis három része van: az első a barátságról szól, a második 
a szerelemről, a harmadik a hivatásról. Az élet természetes 
rendje szerint van ez így: a kölyök barátkozik, a kamasz szerel
mes, az ifjú pedig pályát választ.

A barátkeresés regénye (A Siccki-banda) és a barátságról 
szóló eligazítás egy tőről fakadt. Más műfajban mondják lénye
gileg ugyanazt: a leghitványabb barát is többet ér, mint a leg
jobb testvér, mert a barát az igazi másik ember, a testvér meg 
nem az. A szülők, a testvérek és a vér szerinti rokonok nem tel
jesen mások, mert nem lehet nekik igazándiból adni, hiszen a 
családban valójában nincs is mit adni, lévén minden közös. 
A barátkozás a közösségi élet technikájának a gyakorlótere, a 
jövő iskolája. Az öregek álmokat álmodnak a jövőről, az ifjak 
pedig látásokat látnak. Csak azok a barátságok életre szólóak, 
amelyeket közös látás kapcsol össze. Ilyen lelki kapcsolat volt 
Dávid és Jonatán között. Szembe került egymással apa és fiú, 
mert Saul a múlt álmainak a jegyében élt, Jonatán és Dávid ba
rátsága viszont a jövő látásán alapult. Álom és látás között csu
pán annyi a különbség, hogy az álom szertefoszlik, a látás pe
dig megvalósul. Ez a barátság igazi törvénye, és ez a nemzedé
kek között feszülő ellentétnek, a generációs válságnak is a 
lényege.

A barátság törvényeit éppúgy a Bibliából fejti ki Karácsony 
Sándor olvasói számára, mint a szerelemét. Nem hagy kétséget 
afelől, hogy a szerelemhez föltétien hozzátartozik a testi gerje- 
delem, az érzelmi fűtöttség, az eszménykép utáni vágyódás. Az 
erotikus erotika - a szerelem - a szomatikus pólushoz esik kö
zel, a szeretet viszont a pneumatikushoz, hiszen ez nem érzel
mi megnyilvánulás, hanem felfoghatatlan eredetű és erejű tett, 
transzcendens gesztus. A szerelemről szóló könyvben a szerző
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nem oktat, nem is tanít, nem prédikál, még csak tanácsokat 
sem osztogat, hanem vall. A saját ifjúságáról, a saját bűneiről és 
a saját felszabadult életéről vall leplezetlenül, teljes bizonyos
sággal vallja, hogy az Énekek éneke a szerelem kánonja, és a 
törvény ma éppúgy érvényes, mint hajdanán.

Az esendő ember azonban önerejéből nem képes a törvényt 
betartani, csak annak a lelki erőnek a birtokában, amelyről Pál 
apostol ír a Korinthus-beliekhez írt első levél hetedik részében.

A szexuális élettel kapcsolatos nevelési feladatok nem a ser
dülőkorban kezdődnek, hanem sokkal előbb. A szerelem és 
ezen belül a szexualitás nem más, mint az, hogy az egyik ember 
bizonyos formában odaadja magát a másiknak. Aki nem gyűj
tött eleget, az nem tud adni, mert nincs mit adnia. De akinek 
volna miből adnia, eleinte annak sem sikerül a gesztus, elpo
csékolja kincseit. A kamaszkor együttjár a szerelemmel, de 
élettani nézőpontból nem jár együtt a rendszeres nemi élettel. 
A kamaszszerelem és a házasság között sok évnek kell eltelnie, 
ezek az évek a pályaválasztás évei.

Amíg az ifjú megtalálja hivatását, sokféle dologgal megpró
bálkozik. Először természetesen a megélhetés, a jólét csábítja, 
azokat szeretné utánozni, akiknek mindenük megvan. Azután 
a csillogó, különleges, titokzatos foglalkozásokba képzeli bele 
magát. Majd felismeri, hogy mihez van hajlama, miben sikere
sebb, mint a társai. Később azok után a szakmák után érdeklő
dik, amelyeknek a követelményeit teljesíteni tudja, és ame
lyekről felismeri, hogy mások számára is szükségesek. A szak
mák közötti tájékozódás nem más, mint az ésszerű szolgálat 
megkeresése, társadalmi kötelességvállalás. A hivatás még 
ennél is több. Ahová hívnak, amire elhívnak, arra szánom éle
temet, vállalom az áldozatot. Az ifjúság az áldozatos tettek leté
teményese. Annak az ifjúnak sikeres a pályaválasztása, aki nem
csak megélhetést keresett, nem kizárólag hajlamainak enge
dett, nem rekedt meg a szakma követelményei között, hanem 
meghallotta a hívó szót, megtalálta hivatását.
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A kötet tanúsága szerint még a hivatáson túl is van valami, 
ami az áhítatos ember életét meghatározza: a küldetés. Az ilyen 
ember enged ugyan a közösség hívó szavának, de meghallja a 
missziós parancsot, és ennek jegyében éli felnőtt életét. Kará
csony Sándor vallomása szerint ez a missziós parancs is bibliai 
eredetű: „Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket...”

Autonómia

Mindennek megvan a maga rendelt ideje - idézi Karácsony 
Sándor az ószövetségi Prédikátor könyvét 1945-ben megjelent 
műve előszavában. Neveléstudományi alapvetésének kötetei 
foglalkoztak a nyelvi, tudományos, művészi, társadalmi és val
lásos neveléssel. A második világháború befejezése után nyílt 
lehetőség arra, hogy a társaslélek alsó határáról és a jogi neve
lésről, vagyis a politikáról is lehessen írni. Addig ez lehetetlen 
volt. Megpróbálkozott ugyan a szerző jó néhányszor azzal, 
hogy ezt a témát is szóba hozza, de a „keresztény nemzeti” kur
zus azonnal felfigyelt rá és beléfojtotta a szót. 1933-ban a radi
kális mozgalmakról tartott egy előadást. Sőt nyomtatásban is 
közzétette, de nagy felháborodást váltott ki vele, és nyomaté
kosan figyelmeztették, hogy ilyesmikbe többé ne ártsa magát. 
A nyomatékos figyelmeztetésekre nem sokat adott, és nem 
sokkal később a szomszéd népekkel való megbékélést hirdet
te. (Ezt akkor nem jelentette meg, csak a második világháború 
után.) Ennek az 1934-es előadásnak az lett a következménye, 
hogy rendőri felügyelet alá helyezték, és ötnegyed évig heten
ként kellett jelentkeznie a főkapitányságon. Képzeljük el a gro
teszk helyzetet: egy egyetemi magántanár, világháborús hadi
rokkant, a Tudományos Akadémia épületéből hetenként átbi
ceg a szomszédos rendőr-főkapitányságra, és jelentkezésével 
igazolja, hogy nem szökött meg, nem vonult illegalitásba és 
nem követett el semmiféle országháborítást. A formális rend-
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őri felügyeletnek ötnegyed év után vége lett ugyan, de valójá
ban 1952 februárjáig hol enyhébben, hol szigorúbban szem
mel tartotta a mindenkori hatóság, a politikai rendőrség, a ges- 
tapó, majd az ávó.

Egy szó, mint száz: 1945-ben eljött az ideje annak, hogy a 
magyar demokráciáról is lehessen írni, szorosabban véve a füg
getlenségre nevelésről, az autonómiára késztetés pedagógiájá
ról is lehessen értekezni. A magyar demokrácia című kötet 
sorra veszi a demokrácia és a kultúra, a demokrácia és a peda
gógia, a demokrácia és az egyetem, valamint a demokrácia és 
az egyház problémakörét, mert a szerző szerint a leghatéko
nyabb politika a kulturális politika. Nem tévedésről vagy felü
letességről van szó: a kötetből egyértelműen kiviláglik, hogy a 
társadalompolitika vagy a gazdaságpolitika vagy akármilyen 
másféle politika sikerének elsődleges feltétele a kulturális poli
tika hatékonysága. Ez a nézet természetesen azonnal kihívta a 
nagyhatalmú vulgármarxisták kioktató bírálatát, holott Kará
csony már fiatalkorától kezdve eredetiben tanulmányozta Marx 
műveit, és azokat a maga nézőpontjából méltányolta is. Több 
helyütt is leírja, hogy Marx történelemfilozófiáját éppúgy az 
egyetemes európai filozófia áramlatainak egyikeként ismeri el, 
mint Platón, Kant, Hegel vagy több más gondolkodó életmű
vét. Nem volt marxista, mint ahogy platonista, kantiánus vagy 
hegelianus sem volt, de mint sokszor hangoztatta, ez is benne 
volt a kultúrájában, mint annyi más irányzat.

A magyar demokráciáról szóló kötetnek nem ez a marxiz
musra vonatkozó megállapítása újszerű, hiszen ilyet korábbról 
is lehet idézni, hanem az a fejtegetés, hogy amit ő eddig sajáto
san magyarnak tekintett, mindaz, amit a magyar nyelv, a nép
dal, a népművészet, a szokásrendszer sajátosságaiból mint 
társaslélektani és mint logikai elemeket kimutatott, azok szem
léletében változatlanul érvényesek, de a filozófiai konzekven
ciák újrafogalmazandók. A magyar lélek formáira és tartalmi 
elemeire vonatkozó nézeteit változatlanul érvényesnek tartja,
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de azt a filozófiai tételt, hogy ami magyar, uráli vagy ázsiai, az 
objektív és primitív, ami pedig német, germán vagy indoeuró
pai, az viszont szubjektív és komplikált, azt újra kell fogalmaz
nia. Ő a magyar viszonyok között végezte vizsgálatait, tehát 
szükségszerűen szerénynek és óvatosnak kellett lennie, ered
ményeit nem általánosíthatta, és amikor általánosította, nem 
ugorhatott ki evvel a heurékával a nyilvánosság elé, mert a tör
ténelmi körülmények ezt nem engedték. Egyébként könnyen 
kimutatható, hogy nyomtatásban megjelent művei már sok 
olyan részletet tartalmaznak, amelyek az objektív-primitívet 
egyetemesnek és modernnek sejtik, a szubjektív-komplikáltat 
pedig parciálisnak és elavultnak. A második világháború befe
jeztével elérkezettnek látta az időt, hagy kimondja: a rögtér, a 
percidő és a belőlük következő egy vonalon haladó okság, vagy
is a szubjektív és komplikált felfogás nem féleség, hanem mar
haság. Ez a kifejezés szokatlan ugyan a szakirodalomban, de 
nem véletlenül csúszott ki a szerző tollából. A rögtérről, a perc
időről meg a társairól már 1933-ban is megsemmisítő kritikát 
írt, de 1944-ben a „nemzetvezető” nem győzte hirdetni ezeket 
a tébolyult nézeteket, mert ez valóban a téboly, az elembertele- 
nedett őrület. Korunk új filozófiát igényel: Kelet és Nyugat, Eu
rópa és Ázsia, az egész földkerekség szintézisét kifejező filozó
fiát. Amit tehát a kezdeti vizsgálatok „magyar”-nak mutattak, az 
valójában a „humánum”, a modern filozófia. Karácsony Sán
dor az egyetemes emberi lét bölcseletét kívánta megfogalmaz
ni, mint ahogy Bartók jellegzetesen magyar népdalkutatásai
ból is az egyetemes emberi muzsikához jutott.

A társaslélek alsó határával és a jogi neveléssel foglalkozó 
második kötet A magyar béke címen 1947-ben látott napvilá
got. Ez is az autonómiára nevelés problémakörét fejtegeti, de 
konkréten azokat a kérdéseket oldozgatja, hogy miként lehet a 
háború rögeszméitől megszabadulni, miként lehet a valódi 
megbékélést elérni, miként lehet az új nemzedéket igazi refor
mokra képessé tenni. Ez a kötet a legkeményebb politikai kér-
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déseket a legszókimondóbban teszi fel és válaszolja meg. Meg
sütöttük a parasztot Dózsa György személyében, félig megvakí
tottuk a börtönben a munkásság egyik első magyar szószóló
ját, Táncsics Mihályt, csendőrrel kísértettük be a szektás hívőket, 
sőt még a szabadkőműveseket is csúfoltuk és hátravetettük a 
tótokat, rácokat és oláhokat, szappant főztünk a zsidókból, ki
telepítettük a németeket, betegesen húzódtunk mindentől, 
ami keleti, és éppolyan betegesen ácsingóztunk minden után, 
ami nyugati; térben a gyarmati népeket, időben az ifjúságot 
nem fogadtuk el teljes értékű embernek. Mi ezekre a kínzó állí- 
tásokra-kérdésékre a válasz? Jóvátételt kell fizetni, meg kell bé- 
kélnünk ifjúságunkkal, szomszédainkkal, az itthoniakkal, de 
ennek az az előfeltétele, hogy megbékéljünk Istennel.

Az Istennel való megbékélés lehetőségére két különösen 
megrendítő dokumentum olvasható ebben a könyvben. Az 
egyik annak az 1934-ben elhangzott előadásnak a szövege, ami 
miatt rendőri felügyelet alá helyezték. Az előadás, illetve a jó
val később közzétett szöveg fő állítása: csak akkor békülhetünk 
meg szomszédainkkal, ha nem az ő bűneiket hánytorgatjuk, 
hanem a saját „nemzeti” bűneinket bánjuk meg. A másik doku
mentum 1938. június 6-áról való. Azért tudjuk ilyen pontosan 
a dátumot, mert pünkösd másodnapján Brnóban hangzott el 
2000 cseh Krisztus-hívő ifjú előtt ez a kivételesen nagy hatású 
bizonyságtétel. Az előző napokban Stockholmban ülésezett a 
YMCA világtanácsa, és ennek a szervezetnek az illetékességébe 
tartozott, hogy vezető szónokot küldjön Brnóba. John Mott, 
akit később Nobel-békedíjjal tüntettek ki, és aki akkor a világ
szervezet elnöke volt, ragaszkodott hozzá, hogy a Krisztus-hívó 
cseh ifjak előtt egy magyar ember, személy szerint Karácsony 
Sándor tegyen bizonyságot a megbékélésről. Még egyszer fel 
kell figyelni a dátumra: 1938 nyár eleje volt, a német fasizmus 
megállíthatatlannak tűnő előretörése és a magyar revizioniz- 
mus harsogása idején kellett a magyar küldöttnek teljesítenie a 
missziós parancsot. Teljesítette. Elmondta, hogy amikor 1918-
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bán a csehek megszállták Kassát, ahol ő akkor fiatal tanár volt, 
olyan gyűlölet fogta el, hogy elfelejtette nyelvüket, és mámor
ba próbált menekülni. De aztán - az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy sok vívódás után és nagy nehezen - Krisztus feloldozta őt 
a gyűlölet kötelékeiből, és megbékélt cseh és szlovák testvérei
vel. Nincs területi kiegyezés, nincs etnikai elhatárolódás, nincs 
politikai felülemelkedés, egy, csak egy lehetőség van: az Isten
ben való megbékélés.

Nem kevésbé izgalmas olvasmány a románokkal, szerbek
kel, horvátokkal, ruszinokkal való megbékéléséről szóló vallo
mása sem. Nemcsak szomszédainkkal, hanem mindenféle ren
dű és rangú embertársunkkal is csak úgy tudunk megbékélni, 
ha először mi biztosítjuk az ő autonómiájukat. A másik ember 
megrendült autonómiájának a megnyugtatása kell ahhoz, hogy 
én nyugodt lehessek. Nemcsak a megértés záloga a másik em
ber, hanem az autonómiáé is.

A politika társaslélektani és logikai alapon kifejtett ilyetén 
felfogása nem nyerte meg az akkori világi hatalmasságok tet
szését. így aztán a társaslélek alsó határa és a jogi nevelés har
madik kötete már nem jelenhetett meg. Ez a mű a Nagykorúak 
és felnőttek címet kapta, de a kézirat máig sem látott nyomda
festéket. Nem mindenki felnőtt, aki nagykorú - ezt fejti ki a kö
tet. A kalendáriumi életkor és a társaslelki kibontakozás nem 
szükségszerűen jár együtt, akinek az értékrendszerében az 
étel, a készlet, a vagyon, a pénz vagy a tőke a legfőbb érték, lehet 
ugyan nagykorú, de nem nőtt fel az emberség teljes magasára, 
nem deriválódott minden társaslelki funkciója, nincs birtoká
ban a társasélet technikája. Nyelvi példákon illusztrálja első
sorban ezt a jelenséget, akkor éppen mint a szabadművelődés 
eszmei irányítója. A felnőttek gyerekeknek szóló, elavult világ
szemléletet tükröző könyvekből tanulnak idegen nyelvet. Alig 
van felnőtt, aki érti a serdülők nyelvét. Csak az a felnőtt, aki vi
lágosan tud jelrendszerben mozogni akkor is, ha nagykorúak
kal, akkor is, ha növendékemberekkel elegyedik szóba. A sza



badművelődés fundamentuma éppúgy a nyelvi kultúrában rej
lik, mint az iskolai művelődésé. Az egyre képtelenebbé váló 
köznyelv kultúránk széttöredezésének tünete. A művelődés, 
ha valóban szabad, csak kis közösségekben bontakozhat ki. 
A népet nem lehet művelni, de a közösség művelődik, ha hagy
ják, sőt, ha nem hagyják, akkor is.

A felnőttek neveléséről szóló cikksorozat a szabadművelő
dés havi folyóiratában, az Új Szántásban jelent meg 1948 ápri
lisától októberéig. Bizony nem könnyű a felnőttek nevelőjé
nek a szerepe - írta búcsúzóként 1948 októberében az Új 
Szántás utolsó számában a megszüntetett folyóirat főszerkesz
tője, akit ugyan 1949 januárjában még kinevezett a köztársasá
gi elnök az Országos Szabadművelődési Tanács elnökévé, de 
ez csak formális megbízás volt, mert a szabadművelődést lero
hanta a napi politika szolgálatában álló népművelés.

1950 márciusában „folyamatba helyezik” nyugdíjaztatását 
debreceni katedrájáról is. A nyugdíjazásáról szóló végzés július 
31-ével lép életbe. Lakását szigorú megfigyelés alatt tartják, le
hetőleg mindenkitől elszigetelik. Sokféle betegsége egyre job
ban elhatalmasodik, 1952. február 23-án bekövetkezik halála. 
Ugyanezen a napon megérkezik a végzés: a főhatóság nyugdí
ját is megvonja. Temetésén rengeteg ember vesz részt, a meg
bízottak alig győzik összeírni a névsort.
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Az életmű értékelése

Karácsony Sándor életművének értékelése több okból is ne
hézségekbe ütközik. Először is olyan életműről van szó, amely 
a nevelés valamennyi területét feldolgozta és az élet diktálta 
természetes rendszerbe foglalta. Ez a rendszer nemcsak a szak
mabeliek számára írt vaskos kötetekben van kifejtve, hanem a 
diákok eligazítására megfogalmazott könyvekben is.

Az is akadályozza az értékelést, hogy a korabeli, majd a ké
sőbbi kritikák nem a neveléstudomány szemszögéből vizsgál
ták a hatalmas életművet, hanem főleg politikai, világnézeti bí
rálatot nyújtottak. Ez a megállapítás az elismerő és elmaraszta
ló kritikákra egyaránt érvényes, miként azt a tanulmányunk 
elején bemutatott kis gyűjtemény bizonyítja. Karácsony felfo
gása éppúgy szemben állt a két világháború között uralkodó 
felfogással, mint a második világháború után egyeduralomra 
jutó ideológiával. A „keresztény nemzeti” kurzus nemcsak ra
dikális politikai felfogása miatt nézett ferde szemmel a népsze
rű nemzetnevelőre, hanem azért is, mert a politikai jelszóként 
hangoztatott vallási eszméket Karácsony valóban hitte és nagy 
hatással vallotta. Ugyanígy volt ez a „nemzeti” jelszóval is. Kará
csony nemcsak a faji előítéletekkel szállt nyíltan szembe, ha
nem a nacionalista elfogultsággal is, hiszen a szomszéd népek
kel való megbékélést határainkon belül és kívül hatásosan hir
dette. Nyilvánvaló, hogy a „fordulat éve”, 1948 után (igaz, 
olykor előtte is) tűrhetetlennek minősült a komolyan vett val-
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lásosság és magyarság, de legalább olyan nagy baj volt a dikta
túra képviselőinek szemében az, hogy Karácsony a másik em
ber autonómiáját hirdette, és a növendékeket is teljes jogú 
lényeknek tartotta. A diktatúrához szükségszerűen hozzátarto
zik az autokrata pedagógia, márpedig a neveléstudomány tár
saslélektani alapjai ennek teljes egészében ellentmondanak. 
Az 1950-es évektől kezdve szinte kizárólag szitok-átok jelent 
meg tudományos mérlegelés helyett. Az 1980-as években kü
lönösen két kandidátusi értekezés foglalkozott behatóan az 
oeuvre egészével, azonban ezek sem pedagógiai nézőpontból 
vizsgálódtak, hanem történetfilozófiai, illetve tudásszociológi
ái szempontot alkalmaztak. A magyar észjárás második kiadá
sának megjelenése, tehát 1985 után ismét napvilágot láttak el
ismerő és elítélő bírálatok, ezúttal is mellőzve az elmélyült pe
dagógiai értékelést.

Mindezek alapján feladatomnak érzem, hogy ezt a pedagógi
ai jellegű értékelést megpróbáljam elvégezni.

A magyar neveléstudományi irodalomban Karácsony Sándor 
életműve egyedülálló. Több okból is az.

Egyedülálló, mert felöleli a neveléstudomány valamennyi te
rületét az óvodapedagógiától a felnőttek neveléséig. Szerzőnk 
végigélte a pedagóguspálya minden szakaszát. 10 éves gyere
keket az érettségiig vezetett. Egyetemistákat tanított, doktoro
kat, magántanárokat habilitált. Rendszeresen foglalkozott az 
iskolán kívüli neveléssel, vezetője volt több ifjúsági mozgalom
nak és a szabadművelődésnek. Óvóbácsi nem volt, de sokszor 
osztozott az óvodapedagógusok gondjaival. 6-10 éves gyere
keket hivatalosan nem tanított ugyan, viszont gyakran helyet
tesített a földesi elemi népiskolában. A családi nevelés minden 
mozzanatát alaposan megismerhette, mivel három saját gyere
kén kívül még két rokongyerek is növekedett házában. Azért 
szükséges mindezt fölemlegetni, mert több olyan pedagógia
professzorral találkoztam, aki sohasem tanított semmiféle is
kolában.
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Egyedülálló azért is, mert a valóban megélt pedagógiai szitu
ációkat általánosította elméletileg. Az ő írásba foglalt életmű
vén kívül nincs a magyar szakirodalomban olyan oeuvre, amely 
szervesen összefüggő pszichológiai, logikai és filozófiai ala
pokra építve fejtené ki a pedagógiát. Tudományos könyvsoro
zatához hozzá kell számítanunk a magyar diákok eligazítását 
szolgáló köteteit, tehát azokat a műveit, amelyek közvetlenül 
nevelő szándékúak. Az elméleti fejtegetéseket tartalmazó mű
vek érdekes kiegészítői a pedagógiai regények, a gyermekek 
számára írt színdarabok, énekes jelenetek.

Egyedülálló értéke Karácsony Sándor életművének az is, 
hogy tudományát természetes rendszerbe foglalta. Elfogult 
kritikusai egyik oldalról azt kifogásolták, hogy művei nem elég 
rendszeresek, másik oldalról meg azt hozták fel ellene, hogy a 
rendszerek felett eljárt már az idő. Megítélésem szerint viszont 
éppen az ennek az életműnek a sajátos értéke, hogy rendszert 
alkot, de nem mesterségeset, hanem természeteset. Ahogy az 
életben felvetődtek a problémák és ahogy a fogas kérdésekre 
megszülettek a válaszok, azok természetesen adtak ki egy szisz
témát. Ez a természetes rendszer pszichológiára alapul, de 
nem a korabeli egyéni lélektanra, hanem társaslélektanra. Lo
gikával folytatódik, de nem a 30-as évek formális logikájával, 
hanem nyelvi meggondolásokra épülő társaslogikával. Filozó
fiája nem a hazai, főleg kantiánus irányzatokhoz igazodik, ha
nem egészen új utakat tör.

Nagyra értékelem tehát, hogy Karácsony Sándor pedagógiá
ja szervesen összefüggő pszichológiára, logikára és filozófiára 
épül. Ez a tény minden más hazai korabeli neveléstudományi 
műtől megkülönbözteti. Sót: azóta se alkotott senki orszá
gunkban olyan pedagógiát, amelyről el lehetne mondani, hogy 
megvannak az említett előfeltételei.

Még többre értékelem, hogy ezek az alapok önállóak, a ma
guk korában egyedülállóan modernek voltak, sőt azok ma is.
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Akiket Karácsony Sándor az egyetemen tanított, azok egyéni 
lélektant és formális logikát tanultak a gimnáziumban. Az egyén 
pszichológiája az érzékeléssel, az értelmi tevékenységgel, az 
érzelmi élettel és az akarattal foglalkozott. Az akkor használa
tos kétféle tankönyv - némi túlzással - Arisztotelész nevezetes 
művére épül. A neveléstudomány nem sokat tudott kezdeni az 
individuum pszichológiájával, hiszen a nevelés eredendően 
társas folyamat. Karácsony félreérthetetlenül kimondja, hogy 
az érzelem, az értelem és az akarat nem nevelhető. Ez az állás
pont nagyon újszerű volt akkor és ma sem általánosan elfoga
dott, pedig ezerszeresen beigazolódott, hogy a növendék lelki 
autonómiájának megsértése lehetetlenné teszi az egészséges 
növekedést. Ha nem az akarat nevelését akarjuk erőltetni, ha
nem a társas életet együtt éljük tanítványainkkal, akkor lehet
séges és sikeres a nevelőmunka. Ugyanezt mondhatjuk, ha ér
zelmi nevelés helyett művészi nevelést folytatunk, értelmi ne
velés helyett pedig nyelvi, tudományos nevelést.

Az is újdonság volt akkoriban, hogy a testi nevelés szokásos 
egyoldalúságával szemben a közösségben élő egyének életér
zéséről, jogáról gondolkodott. Tagadta a hit oktathatóságának 
lehetőségét, de sokoldalúan kifejtette a vallásos nevelés mi
benlétét, vagyis azt a lehetőséget, hogy a növendék elhiszi, 
amit a nevelő vall.

A nyelvi nevelés ebben a rendszerben (és a való életben) 
központi jelentőségű. A köznyelvi viszonyulás két irányba dif
ferenciálódhat. Az egyik az egyetlen jelentésű jelrendszer, 
vagyis a tudomány. Helyesebben jelrendszerek és tudomány
ágak szoros összefüggésben egymással. A társaslélektani ala
pon tanulmányozott nyelv tudatosítja az emberek sajátos ké
pességét, az egymás közötti érintkezés rejtélyeit. Az élő idegen 
nyelv a közösségek különbözőségét érzékelteti, a holt nyelv 
pedig a történeti változásokat teszi élménnyé. Nem igaz, hogy 
latint azért érdemes tanulni, mert kell az általános műveltség
hez, vagy mert az orvosnak, jogásznak szüksége van rá, hanem
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azért érdemes ilyen stúdiumokat folytatni, hogy kialakuljon a 
plasztikus történetlátás. Az idegen nyelv tanulásának nem von
ható kétségbe a praktikus haszna, de igazán nevelő értéke csak 
akkor van, ha tudatosul, hogy a német, a francia, az angol, az 
orosz vagy a román és a szlovák ember némiképp másképp 
gondolkodik, mint a magyar. Általánosítva: rádöbben a növen
dék arra, hogy anyanyelvének struktúrája sok tekintetben kü
lönbözik valamennyi indoeurópai nyelv mélyszerkezetétől.

Nyelvi stúdiumként foghatók fel a természettudományok is. 
A köznyelvi kifejezések egyetlen jelentésűvé válnak. Nincs kü
lön fizika, kémia, biológia, geológia, kozmológia, csak termé
szet van, melyben nevelő és növendék együtt él és különféle 
jelrendszerrel írja le, hasonlítja össze, elemzi a különböző té
nyezőket. így lesz például a légzésből a légzőfelületen végbe
menő gázcsere. De csak akkor van értelme az ilyen mondat
nak, ha az közös vizsgálódás eredményeképpen jön létre, ha 
többféle konkrét légzőfelülettel ismerkednek meg a növendé
kek és az is tudatosul bennük, hogy milyen gázok, milyen 
mennyiségben cserélődnek ki. A szóban forgó gázok képlete 
mennyiségi és minőségi viszonyokat jelöl, nemcsak betűket, 
hanem számokat is tartalmaz. A sejtlégzés bonyolult folyama
tát csak a képletek sokaságával lehet leírni és csak így érthető 
meg, hogy szinte minden élőlény lényegében azonos módon 
jut energiához. Ebből a nézőpontból lehet belátni azt, hogy a 
természettudományok közös nyelve a matematika. Matema
tika nélkül nem lehet a természettel beszélgetni, nem lehet 
benne tájékozódni. Az persze túlzás, hogy a természettudo
mányokban annyi az érték, amennyi bennük a matematika. Az 
viszont igaz, hogy a matematika más is, mint a természettudo
mányok jelrendszere.

Ám legyen egyedülálló, hogy szerzőnk pszichológiai, logikai 
és filozófiai alapokon szerves egységben fejti ki önálló nevelés
tudományi nézeteit, e nézetek ettől még lehetnek tévesek, má
sodlagosak, értéktelenek. Ezért sorra kell vennünk Karácsony
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Sándor pszichológiáját, logikáját, filozófiáját és pedagógiáját, 
megvizsgálván állításai helyességét, eredetiségét, értékét.

Értékelni csak a korabeli körülményekhez viszonyítva lehet 
és főleg a hazai viszonyokat kell figyelembe venni. Ismeretes, 
hogy A neveléstudomány társas-lélektani alapjai címet viselő 
könyvsorozat utolsó kötete 1947-ben jelent meg. Helytelen 
lenne tehát az ezredforduló után visszatekintve számon kérni 
bármit is. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy szerzőnk 1938 
után nem járhatott külföldön és a háború miatt külországi 
szakirodalomhoz is egyre kevésbé jutott hozzá. A 20. század 
második felének tudományos eseményei tehát csak annyiban 
figyelemre méltóak számunkra, amennyiben Karácsony Sán
dor „megelőzte korát”.

Vannak, akik búsonganak amiatt, hogy Karácsony Sándort 
külföldön egyáltalán nem ismerik. Való igaz, így van bizony. 
De gondoljuk meg: Petőfi Sándor határainkon túl is a szabad
ság költőjének szimbóluma, Arany János neve viszont hazánk 
földjén túl se’ jár. De azért örvendezhetünk, hogy nekünk van 
AranyJánosunk. így vagyunk valahogy Karácsony Sándorral és 
életművével is.

A pszichológia, a logika, a filozófia és a pedagógia egyetlen 
jelentésű, magyar tudományos nyelvének kialakítása Karácsony 
Sándor állandó törekvése volt. Ez a törekvés minduntalan újra
fogalmazáshoz vezetett. Tudjuk például, hogy Karácsony Sán
dor mint fiatal középiskolai tanár Kornis Gyulával vitatkozva 
átveszi a szofokrácia kifejezést. Ezt jó ideig az értelmiség szi
nonimájaként használja. Később azonban az értelmiségnél po- 
tensebbnek tartja az ifjúságot, melyet csak a szofokrácia nevel
het. A szofokrácia szerinte az áhítatos bölcsek közössége.

Vannak persze Karácsony Sándor terminológiájában olyan 
kifejezések is, melyek nyilvánvalóan elavultak. Ilyennek minő
sítem például a „növő gyerek” műszót, melyet a kisgyerekkor 
és a serdülőkor közé helyez a szerző. Ez a kifejezés magán vise
li a korabeli antropológusok akkoriban elfogadott, de ma már
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túlhaladott rendszerét, mely szerint a nyúlási és a telítődési 
korszakok az egyedfejlődésben egymást váltogatják. A szakem
berek tudják, hogy az akkori vizsgálatok kevés számú egyedre 
vonatkoztak és azóta a sok ezres minták ezt a beosztást nem 
igazolták. Egyébként Karácsony Sándor maga is átmeneti gyer
mekkorról ír olykor.

A természetes rendszer kritikájaként többen is előhozták, 
hogy Karácsony Sándor könyveinek különböző tanulmányai 
nem alkotnak szerves szisztémát, hiszen egy-egy tanulmányt 
nyugodtan át lehet tenni egy másik kötetbe. Ez bizony így van, 
legalábbis első pillantásra. Csak éppen az a probléma, hogy 
Móricz Zsigmond akkor halt meg, amikor meghalt és azért ke
rült a róla szóló tanulmányi magyarok kincsében oda, ahova 
került. Zsindelyné Tüdős Klára Fény és árnyék című filmjével, 
illetve a vele foglalkozó tanulmánnyal ugyanez a helyzet. Sza
kasztott így van Az örök magyar szellem tanulmány esetében 
is. Akkor tartottak ugyanis egy „Él az örök magyar szellem” 
című előadássorozatot, melyre Karácsonyt is felkérték előadó
nak. (Ő egyébként nemigen szokott saját szándékából ilyen fel
lengzős címeket adni.)

A példákat tovább lehetne folytatni, de nem érdemes, mert 
ennyiből is kitűnik, hogy a természetes rendszer az idők és ese
mények egymásutánjából is alakul ki. Ezért természetes és 
nem mesterséges.

Nagyon-nagyon szeretném kiemelni, hogy irományom nem 
pótolja Karácsony Sándor eredeti szövegeinek, hatalmas, nyom
tatásban megjelent életművének tanulmányozását. Egyébként 
tőle tanultam, hogy nem elég valakiről olvasni, hanem vala
kitől kell olvasni. Ha tehát ismertetésem és véleményem köz
zétételén kívül valamilyen érdemleges célt szolgál ez a könyv, 
akkor az csak az lehet, hogy felkelti az érdeklődést az eredeti 
művek tanulmányozására. Azt is Karácsony Sándortól tanul
tam, hogy nem vitatkozom. Nem vitatkozom a változó értéke
lésekkel, nem szedem számba az értetlenkedő vagy tendenció-
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zusan ócsárló kritikákat. De nem sorolom fel és nem is helyes
bítem a jóindulatú, lelkendező, gyakran eléggé tájékozatlan 
dicshimnuszokat sem. Olykor ezek bántóbban hatnak rám, 
mint a szitok-átok publikációk, hiszen megéltem néhány évti
zedet, amikor fel kellett vértezódnöm az elfogult vélemények
kel szemben.
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Pszichológia

Karácsony Sándor pszichológiája tehát társaslélektan. De mi a 
társaslélek? Az egyéni lélek a másik egyéni lélek felé fordultá
ban. És mi az egyéni lélek? Vissza kell mennünk legalább Arisz
totelészig, bár mehetnénk tovább is, hisz Arisztotelész neveze
tes műve részletesen foglalkozik az őt megelőző pszichológiai 
felfogásokkal. Maradjunk azonban csak Arisztotelésznél, mivel 
a 20. század első felében az ő nyomdokain haladtak a gimná
ziumi tankönyvek szerzői. Az egyetemi előadónak tehát abból 
kellett kiindulni, amit ezek a gimnáziumi tankönyvek tartal
maztak.

Minthogy olvasóim aligha jutnak könnyen hozzá Kornis 
Gyula és Böhm Károly-Tankó Béla könyveihez, néhány mon
dattal ismertetem őket. Érvényesül az értelem, érzelem, akarat 
hármas felosztás, vagyis a lelki élet három funkciójának meg
különböztetése. Legrészletesebb a megismerés pszichológiája, 
vagyis az érzet, a szemlélet, a képzet és a gondolkodás leírása. 
Az érzelmek felosztásába nemcsak az érzéki, értelmi és erkölcsi 
érzelmek tartoznak, hanem az esztétikai, vallási érzelmek és az 
életérzések is. Az akarat lélektana kapcsán szó van a törekvésről, 
a vágyról, az ösztöncselekvésről, a szabadakaratról és a jellem
ről is. A tömegek lélektana (Le Bon) mindkét könyvnek a füg
gelékében kerül említésre. Tankó a néplélektant is megemlíti.

A két tankönyv tárgyalja Wundtot, de nem veszi figyelembe 
kategóriáit (die Sprache, die Kunst, die Gesellschaft), hanem
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hagyományos elnevezések szerint halad (értelem, érzelem, 
akarat). Karácsony Sándor nem tartotta magát forradalmárnak, 
mint ahogy ezt többször is leírta. Ennek megfelelően feltüntet
te a hagyományos hármast (értelem, érzelem, akarat) és Wundt 
szerinti megfelelőiket (nyelv, művészet, társadalom). Tudjuk 
azonban, hogy Wundt kategóriáit teljes mértékben átértelmez
te. Mint említettük, Wundt számára csak a nyelv néplélektani 
jelenség, a tudomány nem az, hanem egy-egy kiváló egyén 
szellemi produkciója. Karácsony számára a nyelv a tudomány 
technikája, a tudomány viszont az egyéni értelemnek megfele
lő társaslelki működés. Éppúgy a közösség életének megnyil
vánulása, mint a művészet, mely Wundt számára csak a nép
művészet. Karácsony szerint viszont Tolsztoj vagy Mikszáth 
művei éppúgy társaslelki megnyilvánulások, mint a népmesék. 
A tudomány és a művészet ilyen értelmezése a maga korában 
teljesen újszerű és nagyra értékelendő.

A társaslélektan természetes rendszerében ugyancsak újra
fogalmazódik az akaratot felváltó Gesellschaft. Ebben az össze
függésben a társadalom nem a rabszolgatársadalom vagy a 
tardi társadalom, hanem legalább két ember cselekvő-szenve
dő viszonya. Az egyik ember igényel valamit a másik embertől, 
mert szüksége van rá, joga van hozzá. Az első személy ajándé
koz valamit a második személynek, hogy érzelmileg dokumen
tálja önmagát. Az aktív fél szolgál a passzív félnek, mert vi
szontszolgálatra számít, értelmes gesztust vár tőle. A poten- 
sebb, telítettebb társ áldozatra kész és képes partneréért, 
mert nem csak akar, hanem tud is áldozni. És ha már az áldozat 
is bután kevés, akkor csak a szeretet fedezhet el mindent.

A társasélet jellegzetes megnyilvánulása az adok-kapok. Csak 
értékeset, kincset érdemes adni, mert az értéktelent nem fo
gadja el a másik ember. A hedonisztikus gesztus az élvezetre 
tör, az utilisztikus a hasznosra, az idealisztikus pedig az eszmé
nyire. Az igazán értékes érték nem az élvezet, a haszon vagy az 
eszmény, hanem az eszme. Minden értékelés közös ítélet,
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együttes állítás. Az értékítélet nagyon sokféle lehet, de nem le
het magánügy, nem lehet az egyes ember faksznija. Adós fi
zess! Az értelmiségiek tartoznak az ifjaknak, tehát az ifjúság 
igényel és az értelmiség szolgál. Ebből a viszonyból születik az 
értékítélet, az a felemás társaslelki tevékenység, amit értékelés
nek nevezünk. Felemás, mert az egyik tenni akar, a másik fon
tolgat, értelmesen mérlegel.

Az egyik ember és a másik ember cselekvő-szenvedő kap
csolatának társaslélektani felfogása teljesen újszerű. A csecse
mő megtestesült igény, még édesanyja sincs számára, még 
nem tudatosult benne. Az ajándékozó kisgyereknek szüksége 
van például egy rokonra, hogy valakit megajándékozhasson. 
A szolgáló növendékember már tudatában van annak, hogy a 
viszont-szolgáló ugyanolyan fontos, mint saját maga, mert kü
lönben nem találja meg a számítását. Az áldozatos ifjú többet 
ad az értelemből fakadó cselekedetnél, mert a másik fonto
sabb számára, mint saját maga. Végül: a szeretet nem emberi 
gesztus, hanem átáramlik az egyik emberen és csodálatosan 
hat a másik emberre.

Vázlatosan mindez így tüntethető fel:

Első személy Második személy Reláció

Én - igény

Én Te ajándék

Én Te szolgálat

Én Te áldozat

- Te szeretet

Mindez világos, természetes és rendjén való. Mert aki nem tud 
igényelni, az adni sem tud, de aki nem tud adni, azt senki sem 
szereti.
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Ha figyelembe vesszük, hogy a tudomány jelrendszer, a művé
szet jelképrendszer, a társadalom pedig tettrendszer, akkor a 
következő megfeleléseket kapjuk:

egyéni lélektan:

Völkerpsychologie:

társaslélektan:

társaslogika:

értelem érzelem 

die Sprache die Kunst 

tudomány művészet 

akarat

die Gesellschaft

társadalom

jelrendszer jelképrendszer tettrendszer

A fentiek szerint értelmezhető például a Magyar ifjúság című 
kötet belső címlapja: A társadalmi nevelés és a társaslélek aka
rati működése, második kötet Magyar ifjúság (tettrendszer és 
etika).

Karácsony Sándor bár megtartotta Wundt kategóriáit, nyo
matékosan kijelentette, hogy a Völkerpsychologie teljesen el
avult, mert „népiélek” már nincs. Ezért nagyon fontos Gom
bocz Zoltán találó terminus technicusa: a társas-lélek. Wundt 
elavult, de Karácsony Sándor továbbgondolta azt az egyetlen 
fennmaradó tételt, hogy a nyelv társaslelki jelenség.

A szociálpszichológusok sokat foglakoznak a társadalmi elő
ítélettel. Ezzel kapcsolatban van egy érdekes élményem.

1949 végén és 1950 elején néhány hónapig Mérei Ferenc 
volt a főnököm. Ő volt a vezetője az Országos Neveléstudomá
nyi Intézetnek. Ott dolgozott Karácsony Sándor három kiváló 
képességű tanítványa is: Fabricius-Kovács Ferenc, Varga Tamás 
és Vargha Balázs. Mérei nem volt jó emberismerő - legalábbis 
velem kapcsolatban nem volt az -, mert messze túlbecsülte ké
pességeimet, azt gondolván, hogy én is olyan tehetséges va
gyok, mint három barátom. Nagy karriert jósolt nekem, felté
ve, ha Karácsony Sándorról az akkori hivatalos felfogásnak 
megfelelő megsemmisítő kritikát írok. Én persze nemet mond
tam, de úgy látszik nem elég határozottan, mert ismételten 
visszatért javaslatára. Azután egyik napról a másikra kiderült,
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hogy Mérei „ellenség”. Megjelent a Társadalmi Szemlében egy 
„leleplező” cikk és eltávolították az igazgatói székből. Meggyő
ződtem róla, hogy Mérei egyetlen könyvét sem olvasta Kará
csony Sándornak, tehát ítélete előítélet volt, az akkoriban szo
kásos előítélet. Azután 1956-ban jöttek „a sajnálatos októberi 
események”. Egymást követték a viharos gyűlések. Az egyik 
ilyen forró hangulatú összejövetelen szóba került Karácsony 
Sándor neve és teljesen váratlanul felszólalt Mérei Ferenc. Til
takozott Karácsony hamis értékelése ellen és megvédte filozó
fiáját, bár természetesen nem azonosította magát vele. Mi tör
tént? Mérei nem azért változtatta meg véleményét, mert idő
közben elolvasta Karácsony könyveit, hanem mert közel került 
Lakatos Imréhez. Ismert tény, hogy Lakatos Imre 1945-ben 
Debrecenben hallgatója és tisztelője volt Karácsony profesz- 
szornak. Később - több kitérő után - Recskre került, majd ki
szabadulván gyakran járt Méreiékhez, olykor ott is lakott. Mé
rei Ferenc Karácsony Sándor melletti állásfoglalását többek kö
zött Lakatos Imre váltotta ki. Ez nyilvánvalóan éppúgy előítélet 
volt, mint a korábbi, hiszen Mérei közben sem olvasta Kará
csony könyveit. Az előítélet természetéből adódik, hogy a ne
gatívból könnyen lesz pozitív, vagy fordítva.

Félreértés ne essék! Ezt a személyes élményemet azért hozom 
elő, mert értékítéletet mondván egy életműről mentes szeret
nék maradni az előítélettől. Ennek az emléknek a felidézésével 
legkevésbé sem szeretném Méreit ócsárolni. Sok zseniális em
berrel hozott össze jó sorsom, de olyan gyorseszű, koncepció
zus pszichológussal, mint Mérei Ferenc, nem találkoztam.

*

Kettőn áll a vásár, legalább kettőn. Nemcsak értékeket szokás 
adni-venni, hanem jeleket vagy jelképeket is. Az egyik ember 
szót ad, a másik szóhoz jut. Ha nem közvetlen párbeszédről 
van szó, akkor még nyilvánvalóbb, hogy az egyik ember ad, a 
másik vesz. Az amatőr rádiózók közül az egyik az adó, a másik a
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vevő. A rádió hullámain keresztül folytatják párbeszédüket. A 
hagyományos rádiózás általában lehetetlenné teszi a visszajel
zést, illetve csak más csatornán keresztül teremthető meg a 
kölcsönös kapcsolat.

Ha az adó nem jeleket ad, hanem jelképeket, akkor érzelmi
leg telített, közvetett viszony jön létre. Akinél a szó van, az ver
set mondhat és a partner magára ismerhet a jelképben. Szó 
nélkül is létrejöhet a művészi kapcsolat, legtisztább formában 
a zenei hangok révén. A festményt vagy a szobrot a rádión ke
resztül nehéz művészi élménnyé tenni, mert szavakkal nehéz 
festeni és formákat érzékeltetni.

Könnyű elfogadni, hogy a művészi érték az őszinteség, a tu
dományos érték a világosság, a társadalmi érték pedig a szabad
ság. A műítészek azonban gyakran nem az őszinteséget tartják 
nagyra, a tudósok sem törnek mindig a világos megértésre, és a 
társaséletben sem az a legáltalánosabb törekvés, hogy a partner 
szabadsága ne szenvedjen korlátozást. Vannak, akik túlzó tétel
nek tartják, hogy a stílustalanság hazugság, hogy a zavarosság 
tudatlanság és a szabadság korlátozása pedig kölcsönös rab
ság. Pedig nincs ebben a gondolatsorban semmi túlzás.

Karácsony Sándor fejlődéslélektanáéin is az a legértéke
sebb és legeredetibb, hogy társas. A kisgyerek természetes tár
sa a szüleje, a kölyöké a vezetője, a kamaszé az eszményképe, 
az ifjúé pedig az ellenfele. Természetesen minden fejlődési 
szakasz tagjainak szükségszerűen vannak más társai is, de a fel
soroltak az elsődlegesek. A felnőtteken kívül különösen fonto
sak a kortársak. A kisgyerek, a kölyök, a kamasz és az ifjú kor
társaival együtt kapcsolódik a domináns felnőtthöz. Ez minden 
kapcsolatban megfigyelhető, de különösen jellegzetes a ka
maszkorban, amikor a pubertáló társaság szinte szerzetesek 
rendjeként követi ideálját és esküszik rá.

Különösen értékelem, hogy ebben a társas-fejlődéslélektan
ban alig van szerepe a kalendáriumi életkornak, sőt tulajdon
képpen nincs is szerepe. Ismeretes, hogy a különféle fejlődés-
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lélektani irányzatok minden évet, sőt félévet is szakaszhatár
nak tekintenek. Ugyanakkor az is köztudomású, hogy a bioló
giai fejlődés igen tág határok között jut az egyik fázisból a má
sikba. A legjobban regisztrálható a menarché, a lányok első 
havi vérzése. A 20. század vége felé Magyarországon 9 éves kor 
előtt és 16 éves kor fölött is bekövetkezhetett a menarché, 
méghozzá teljesen egészséges körülmények között. Az átlagot, 
vagy a középértéket képviselő kamaszlány viszont lehet beteg. 
Ha ilyen nagy a szórás a biológiai fejlődés egy fázisában, 
mennyivel inkább így van ez a pszichológiai fejlődésben. Annál 
inkább így van, mert a kibontakozó személyiség és a társasága 
relációjából adódnak a fejlődési fázisok, nem úgy, mint a bio
lógiai vagy az individuális pszichológiai jellemzők.

A kalendáriumi életkor természetesen nem hagyható telje
sen figyelmen kívül. Megünnepeljük a gyerekek születésnap
ját, 6 éves korban kezdődik a tankötelezettség, 14 éves korban 
kapnak személyi igazolványt a kamaszok, 18 éves korban pedig 
már szavazhatnak is. A valóságos pszichológiai fejlődés viszont 
olyan furcsaságokat produkál, hogy valaki lélekben mindig kö
lyök marad, legfőbb tevékenysége a gyűjtögetés és így akár két
szeres Kossuth-díjas akadémikus is lehet belőle, de sohasem 
ismer fel új törvényszerűségeket. Gyakran megfigyelhetjük, 
hogy milyen sok embertársunknak legfőbb értéke az étel vagy 
a pénz és sohasem jut el az eszmei értékig.

Karácsony Sándor fejlődéslélektana azért olyan becses, mert 
mai problémáinkra is kiválóan alkalmazható. Bizonyságul fel
hozom a környezeti nevelés problémakörét, hiszen az 1930-as, 
1940-es években a mai értelemben vett környezeti nevelésről 
(environmental education) nem lehet beszélni. íme ^környe
zeti neveléssel kapcsolatos néhány meggondolás.

A tüdőm kétségkívül az enyém, az én organizmusom egyik 
szerve. A levegő azonban, amit beszívok a tüdőmbe, már nem
csak az enyém, hanem másoké is. Mások is belélegeznek, meg 
kilélegeznek ugyanonnan és ugyanoda, ahonnan és ahova én.
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Senkinek sincs külön, saját levegő-birtoka, amit csak ő használ. 
A levegő közös kincsünk, de mindnyájunknak elemi joga, hogy 
részünk legyen benne, hogy mindig eleget és frisset szippant
hassunk belőle.

Ezeket a közhelyeket azért érdemes felidéznünk, mert az 
élet nem magánügy, minthogy levegő nélkül nem élhetünk és 
még sok minden másra is múlhatatlanul szükségünk van, ami a 
környezetünkben található. Én is, te is, együtt élünk embertár
sainkkal környezetünkben. Hiába vagyunk egyedi lények, kü- 
lön-külön biológiai individuumok, környezetünk révén össze 
vagyunk egymással kapcsolva. Nemcsak egymással, hanem fű
vel, fával, virággal, bogárral és madárral, élőkkel és élettele
nekkel egyaránt. Csupán annyi a különbség köztünk és min
den egyéb létező között, hogy mi tudjuk, mennyire rá vagyunk 
utalva környezetünkre. Tudatos és társas lények vagyunk. 
Pszichénk képes a megismerésre és a szociális viselkedésre.

Valóban?
Valóban tudatosan vagyunk társas lények? Valóban képesek 

vagyunk a kognitív funkcióra, vagyis arra, hogy megismerjük a 
jelenségek lényegét? A közösségi életben valóban ismereteink, 
tudásunk szerint viselkedünk?

Lehet, hogy van egy-egy ember közöttünk, aki mindezekre a 
kérdésekre magabiztosan igennel felel. Legtöbbünkben azon
ban él kisebb-nagyobb bizonytalanság. Ha léteznek is körünk
ben egészen kiváló tudatos szociális egyének, a kisebb-na
gyobb közösségek együttes magatartását nem ezek a kiváló 
személyiségek határozzák meg. Ezt a szomorú tényt sajnos 
nem lehet kétségbe vonni, még akkor sem, ha csak egyedül a 
körülöttünk lévő levegő állapotát vizsgáljuk meg. Pedig a víz is 
egyre szennyezettebb, a talaj is mind jobban pusztul és a nö
vény- és állatfajok száma is napról napra kevesebb.

A környezet nem magánügy, hanem közügy. Éppúgy problé
mája az egyik embernek, mint a másik embernek, a többi em
bernek, minden embernek.
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Azért foglalkozunk a környezeti problémák és a pszichológia 
kapcsolatával, hogy a környezeti nevelés lehetőségeit tisztáz
zuk. A szociális percepció, kogníció és memória, vagyis az a fo
lyamat, hogy a társadalom felfigyel valamire, az a valami tuda
tosul benne és vissza is emlékezik rá, csak abban az esetben 
lehetséges, ha előbb kisebb-nagyobb közösségekben végbe 
mentek ezek a folyamatok. A pesti és a szegedi nép sokszor ér
zékelte annak idején a Duna, illetve a Tisza áradását, de amíg 
be nem következett az 1838-as nagy pesti árvíz és az 1879-es 
szegedi katasztrófa, addig nem tudatosult az emberekben, 
hogy milyen fontos az árvizek elleni védelem. Akkor aztán kitö- 
rülhetetlenül bekerült a köztudatba és több nemzedék óta 
benne él a kollektív emlékezetben. Utcák, emlékművek, iro
dalmi alkotások őrzik a szomorú esemény nyomait. A közvéle
mény azóta nem fordul szembe a költséges gátépítésekkel, de 
nem is tör ki a pánik a magas vízállás közeledtével. Mindezt ma 
már természetesnek tartjuk, sőt akkor háborodunk fel, ha ki
derül, hogy a gátakat elhanyagolták, az árvízvédelmi berende
zésekre nem fordítottak elég gondot.

A pánik nem más, mint negatív közhangulat, a szó szoros ér
telmében eszeveszett viselkedése a tömegnek. A pánik meg
előzésének egy módja van: társas kapcsolatokban tisztázni a 
dolgokat és mozgósítani a közösség tetterejét. Mindenki félti 
az otthonát, az egész ország összefog a hajléktalanná vált em
berek megsegítésére, az állam törvényeket alkot, intézménye
ket hoz létre, megszervezi a védelmet. Mindezt azért, mert az 
egyén vagy a család nem képes megvédeni magát a veszede
lemtől. Csak a nagyobb közösség összefogásával lehet a vészt 
megelőzni. Tudományos megfigyelésekre, feljegyzésekre, ér
tékelésekre, tervezőmunkára van szükség ahhoz, hogy a kor
mányzat megtegye a szükséges intézkedéseket. Politikai csa
tározások alakulnak ki a költségek megosztása miatt, minden 
település, falu, város féltve őrzi autonómiáját, okos érvekkel 
harcolnak igényeik megvalósításáért mindaddig, míg valami-
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lyen bölcs megoldáshoz nem jutnak. A közhangulatot, a ha
gyományt a köznép őrzi, a köztudatot az értelmiség alakítja és 
ennek birtokában kormányoz, a reformokat viszont az ifjúság 
követeli. Az ifjúság tettrekész, csak a tettek nyelvén lehet vele 
beszélni. Túlteszi magát a hagyományokon, a kormányzati 
mérlegelést is elveti, legfeljebb a szofokraták bölcsességéhez 
hajlandó viszonyulni.

Eljutottunk a családi és az iskolai, valamint az iskolán kívüli 
neveléshez. Bebizonyosodott, hogy a nevelés csak a nevelők és 
a növendékek társaságában mehet végbe. Az egyéni lélektan 
vagy a tömeglélektan nem sok tanulságot nyújt a pedagógia 
számára, a társaslélektan annál többet. Leegyszerűsítve a peda
gógiai folyamat lényegét: egy nevelő nevel egy növendéket, te
hát párkapcsolattal van dolgunk. Valójában még a családi ne
velésben is bonyolultabb a helyzet, az óvodában és az iskolá
ban pedig szükségszerűen több felnőtt foglalkozik a gyerekek 
csoportjával.

Azt is tudatosítanunk kell, hogy bár a nevelőhatás a felnőtt 
felől irányul a gyerek felé, a kapcsolat mégis kölcsönös, mert 
hiszen a növendék magatartása befolyásolja, sőt meghatározza 
a nevelő viselkedését. Legnyilvánvalóbb ez a tény akkor, ha a 
nyelvi viszonyulást figyeljük meg. Ennek az emberre oly jel
lemző relációnak az a lényege, hogy a beszédbeli első személy 
szóval tartja a második személyt és mindaddig taglalja monda
nivalóját, amíg meg nem győződött róla, hogy a második sze
mély megértette őt. Attól kezdve, hogy az első személy közölni 
akart valamit már nem ő a fontos, hanem a második személy, 
hiszen tudván tudjuk, hogy a megértés záloga a másik ember.

A nevelő és a növendék természetesen nemcsak értelmi sí
kon kapcsolódik egymáshoz, hanem érzelmi szálak is összefű
zik és akarati megnyilvánulások is befolyásolják őket. A mo
dern szociálpszichológia megőrizte azt a századok óta megerő
sített hagyományt, mely szerint a pszichikum egységes ugyan, 
de mégis három mezőre osztható. Az angolszász szakirodalom-
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bán szokásos latin eredetű kifejezésekkel élve kognitív, affek
tiv és konatív mezőről szokás beszélni. A három kifejezés kö
zül kettő meglehetősen közismert. A kognitív a megismerő te
vékenységet jelenti, az affektiv pedig az érzelmi telítettséget. 
Ritkábban találkozunk a „conative” angol szóval, mely akarást 
kifejező melléknév. A latin „conor” ige azt jelenti, hogy vállal
kozom valamire, nekifogok valaminek, igyekszem végrehajtani 
valamit. E szakkifejezéseket csak azért említettük meg, hogy 
nyilvánvalóvá tegyük, milyen mélyen gyökereznek a hagyomá
nyokban a modern tudomány műszavai.

Az egyén pszichikus tevékenysége autonóm, sajátos törvé
nyeit nem lehet kár nélkül megsérteni. Ha valami ilyesmi törté
nik, akkor semmi esetre sem mehet végbe nevelés. Legfeljebb 
idomítás. Mert hiszen nemcsak a megértésnek záloga a máso
dik személy, hanem az egyik ember aktivitása is csak akkor ha
tásos, ha azt a másik ember el tudja viselni. Az emocionális 
megnyilvánulások is csak akkor fogadhatók be, ha kellő bele
éléssel, empátiával áradt az érzelem az első személytől a má
sodik személy felé.

A környezeti nevelésre mindaz érvényes, amit a nevelés lé
lektani alapjairól eddig általánosságban felemlegettünk. Ne
velni ugyan mindenütt és mindenkor lehet, de a nevelés klasz- 
szikus tere mégiscsak az iskola és klasszikus ideje mégiscsak az 
ifjúkor. Az iskola tág értelemben: az óvodától az egyetemig, a 
tanteremtől a mozgalomig. Az ifjúság is tág értelemben: a szü
letéstől a felnőttkorig. Bármilyen tágan értelmezzük a nevelés 
klasszikus helyét és idejét, számolnunk kell vele, hogy nem
csak ifjak, hanem nagykorúak, sőt öregek körében is lehetsé
ges a pedagógiai ráhatás. Nemcsak lehetséges, hanem szüksé
ges is. Különösen nyilvánvaló ez a környezeti nevelésre nézve, 
hiszen a felnőtt, vagy még inkább az idősebb generációk egyál
talán nem lehettek részesei ilyen jellegű ráhatásoknak.

A dolgok természetes rendje szerint azonban először a felnö
vekvő nemzedék környezeti nevelésére fordítsuk a figyelmet.
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A kisgyereket otthonról viszik a szüleik az óvodába. Amilyen 
egyszerűnek tűnik ez a mondat, olyan sok bonyodalmat rejt 
magában. Nem biztos, hogy a szülők viszik a gyerekeket, lehet, 
hogy csak az egyik viszi és a másik már egyáltalán nem részese 
a családi nevelésnek. Sajnos az is előfordul, hogy a biológiai ér
telemben vett szülők egyike sem vesz részt benne. Az se biztos, 
hogy valóban otthonról kerül-e a gyerek az óvodába. Az otthon 
nemcsak ágy, terített asztal és meleg szoba, hanem olyan kis 
együttes, amelyben megértik a gyereket, együtt éreznek vele és 
szándékaival is közösséget vállalnak. Az otthoni fizikai környe
zet és pszichikai légkör jelentősége a környezeti nevelés néző
pontjából különösen szembeötlő. Ha az otthoni környezet he
lyett a kisgyerek rendetlenségben vagy kaszárnyái drillben él, 
akkor az óvodának nagyon nehéz a dolga. Bármilyen szép, tisz
ta, rendes is az óvodai környezet és bármilyen megnyugtató, 
hangulatos, vidám is a légkör, a „kettős nevelés” hatásfoka so
hasem lehet akkora, mint az otthon és az óvoda harmonikus 
együttműködése során. Sehol és semmikor sem olyan nyil
vánvaló a környezeti nevelés lehetősége és szükségessége, 
eredményessége vagy eredménytelensége, mint a kisgyermek
korban. Ekkor alakulnak ki azok a dinamikus sztereotípiák, ru
galmas magatartásformák, igények és képességek, amelyek 
nélkülözhetetlen előfeltételei a későbbi tudatos életvitelnek.

Ha egy kisgyermek nem játszhat eleget, a maga módján, saját 
kedvére, akkor éppen olyan jogfosztott, mintha nem kap ele
get enni, nincs ruhája, vagy ha sohasem jut jó levegőhöz. A na
gyobb gyerekek és a felnőttek is játszanak, de általában nem ez 
az uralkodó tevékenységi formájuk. A kisgyerek számára vi
szont minden játék: az evés is az, a fogmosás, a fürdés meg az 
öltözködés is az. A szülő valójában játékmester, és ha így viszo
nyul a gyerekhez, akkor valóban nevelő. Ha viszont észérvek
kel akarja meggyőzni gyerekét, vagy parancsolgatással irányít
ja, akkor a „nevelői ráhatás” sikertelen marad, mert hiszen a 
kisgyerek is autonóm lény. A heteronómia, vagyis az a szituá-
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ció, mikor az egyik ember a saját törvényeit akarja ráerőszakol
ni a másikra, mindenki számára elviselhetetlen. A kisgyerek 
számára sokszorosan az.

Ha a környezetünknek nemcsak a személyi, hanem a termé
szeti tényezőit is figyelembe vesszük, akkor is a játéknak kell 
dominálni. Nincs reménytelenebb dolog, mint a kisgyermeket 
biológiára, ökológiára vagy bármi más lógiára oktatni. Annál 
nagyobb öröm a vízparton vagy az erdőben bóklászni, egy kati
cabogarat fölröppenteni, egy pitypang bóbitáját lefújni. A kit- 
rákotty mesedal szerint utánozni, hogy tyúkom mondja kitrá- 
kotty, récém mondja reperu, ludam mondja gigágá, pulykám 
mondja dandalu. Mert a kisgyerek utánozva tanul és a mai kis
gyerekek fele városi környezetben él, ahol ezek a háziszárnya
sok is feledésszámba mennek. Hát még ha azt is felidézzük 
Herman Ottó nyomán, hogy miként szólnak a madarak a ba
golytól a kiszsezséig. A bagoly huhog, a banka vékkog, a bíbic 
jajgat, a veréb csiripol, a vércse visít, a kiszsezse (pintyféle) pe
dig csicseget. Lehet és kell is a természettel beszélgetni, csak 
arra vigyázzunk, hogy a népdalok és mondókák kerek formái
val éljünk, költőink és mesemondóink klasszikus szövegeit 
mondjuk együtt kisgyerekeinkkel. Ha egy felnőtt rászánja az 
idejét arra, hogy pl. Forrai Katalin Ének az óvodában című 
könyvét „természetvédő szempontból” nézi át, sok érdekes
ségre bukkan. Egy kis utánjárással nagy gyönyörűséget szerez 
gyerekeinek, mert a népdalokban megénekelt növények és ál
latok egy-egy séta közben vagy kirándulás alkalmával megele
venedhetnek. Már a „zsip-zsup kenderzsup” is érdekes: külö
nös a hangzása, a ritmusa, a dallama. Nem baj, ha a gyerek sose 
látott zsúpot, se eleven kendert, attól a dalt jókedvűen fújhat
ja. De ha netán egyszer egy zsúpfedeles ház vagy kenderföld 
felé visz az utunk, akkor érdemes felidézni a dalt.

Figyeljük meg egyszer, hogy a felnőttek a kisgyerekekkel be
szélgetvén hányszor tiltanak, parancsolnak - ezt csináld! - azt 
nem szabad! - ne nyúlj hozzá! stb. Amikor az első személy tilt,
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akkor mindig elvesz valamit a második személytől. Ha viszont 
kérdésre válaszol, akkor ad neki valamit. Ha a patak partján 
vagy a parkban is csak azt hajtogatjuk mindig, hogy ezt nem 
szabad, azt nem szabad, akkor a természetet is teleültetjük csu
pa tilalomfával és ezektől nem látjuk az erdőt. Nem örömet 
szerzünk gyerekeinknek, hanem elkedvetlenítjük őket, indo
kolatlan félelmeket keltünk. Persze van azért, ami tilos (pl. fü
vet rágicsálni, mert botridiózist, súlyos gombás megbetege
dést okozhat), de nem a tiltás vagy a meggyőzés a hatékony 
magatartásforma, hanem a saját magunk viselkedése. Hiszen 
jól tudjuk, hogy a kisgyerek utánoz. Úgy viselkedik erdő, mező 
virágai között, ahogy mi.

Más a helyzet, ha a növendékember kinőtt már a kisgyerek
korból, de még nem serdül. Az ilyen, kölyökkorban lévő fiúk
nak, lányoknak már nem a játék az életelemük, hanem a ver
sengés. Már nemigen tűrik, ha anyáskodnak, apáskodnak ve
lük a felnőttek, de a jó vezetőt szívesen követik. Vezető nélkül 
a versengés többnyire veszekedéssé, verekedéssé fajul. A ver
senyhez társak kellenek: olyanok, akikkel egy csapatba tartoz
nak, és olyanok, akikkel megküzdenek, mert másik csapatba 
valók. A versengés leggyakoribb formái természetesen a labda
játékok. De a mi nézőpontunkból most az a figyelemre méltó, 
amikor a kölykök nagy munkakedvvel gyűjtenek. A gyűjte
ményt csereberéléssel is lehet gazdagítani, és rendezéssel kell 
áttekinthetővé tenni. A vezető arra való ebben a korban, hogy 
megmutassa, mit érdemes gyűjteni és mit nem. Azt is meg kell 
mutatnia, hogy mi a célszerű módja a gyűjtésnek. Ne gondol
junk mindjárt szakszerű növény- vagy állatgyűjtemények ké
szítésére, hisz’ olyan érdekesek például a kavicsok. Különös a 
formájuk, a színük, a mintázatuk. És nem száradnak el, nem 
mennek tönkre. Ha van egy jó képeskönyvünk, könnyű megál
lapítani, melyik micsoda. Az azonosítás, a meghatározás valójá
ban komoly tudomány, a kölyök számára azonban izgalmas 
versengés. A botanikusok és a zoológusok sokat panaszkod-
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nak amiatt, hogy a felnövekvő nemzedéknek milyen kicsi a faj
ismerete. A kamaszokat és az ifjakat már nem nagyon köti le a 
növény- vagy állathatározás, a kölykök számára azonban ez va
lóságos élvezet. Nem szólva arról, hogy ebben a korban szinte 
végtelen az emlékezőképességük. Soha annyi nevet, adatot 
meg nem tudunk jegyezni, mint a pubertás előtt. Azok a sza
vak, nevek ölnek és butítanak, amelyek mögött nincs valóságos 
érzéklet, észlelés. Ha a szó nem idézi fel a jelenség alakját, mé
retét, színét, szagát, puhaságát, keménységét és ezernyi más 
tulajdonságát. Alkalom adtán például énekeljük, hogy: Virágos 
kenderem kiázott a tóba, Lám megmondtam rózsám, ne menj 
a fonóba. - Virágos kender? Van másmilyen is? Van bizony: 
magvas kender, merthogy a kender kétlaki. Ebből következik, 
hogy a legtöbb növény, amire eddig felfigyeltem, nem ilyen, hi
szen ugyanazon a növényegyeden van a termő is, meg a porzó 
is. A gyűjtésből csoportba sorolás, osztályozás következik. Ez a 
kölyök tudománya.

Aki nem tartja elég szakszerűnek, hogy kisgyermekről, kö- 
lyökről és kamaszról beszélünk, az használhatja a latin kifeje
zéseket is (infans, praepubescens, pubescens), de akkor is 
ugyanazokról a növendékemberekről van szó. A kamaszkor a 
környezeti nevelés végtelen lehetőségeit rejti magába. A kama
szok elkülönülnek és csak azokra hallgatnak, akiket eszmény
képüknek, ideáljuknak tekintenek. Nem baj, ha az ideál tánc- 
dalénekes vagy sportoló, de miért ne lehetne egy nagy tudós, 
vagy egy szenvedélyes természetjáró felnőtt is? A kamasz a tör
vényszerűségeket keresi, a törvény szó mindkét értelmében. 
A természeti törvény és a társadalmi törvény egyaránt fontos 
számára. Kutatja, megérti, elfogadja vagy elveti a fennálló tör
vényeket. Kevesli azokat a jogi előírásokat, amelyek védik a ter
mészetet. Elítéli azokat, akik megsértik a természetvédelmi 
törvényeket. A kamaszok már nem alkalmi játszótársakat vagy 
versenytársakat keresnek maguknak, hanem olyan kötelékek
be különülnek el, mint a középkori lovagrendek. Táborba
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szállnak, zöld laboratóriumokat építenek, állandó terepen dol
goznak. Remekműveket alkotnak: egy különösen szép nö
vényt festenek le, vagy egy nehezen becserkészhető madárról 
készítenek fényképet, hangfelvételt. ítélkezésük szélsőséges, 
fehér-fekete, igen-nem; vagy esküsznek valamire vagy valakire, 
vagy átkot szórnak rá. A természet védelmezői közül ők a 
legelszántabbak. A környezeti szabálysértőknek ők a legkö
nyörtelenebb bírái. Nem mindenki tud a kamaszok ideálja 
lenni, de akit elfogad egy kamasztársaság eszményképének, 
azt tűzön-vízen át követi.

A 20. század világszerte leghatásosabb ifjúsági mozgalma 
kétségtelenül a cserkészet volt. A serdülőknek ez a külön vilá
ga szigorú törvényekre épül, melyek közül egy a növények és 
az állatok kíméletét, védelmét követeli. A cserkészőrsök, rajok 
és csapatok életét szinte semmi sem teheti gazdagabbá, értel
mesebbé és hasznosabbá, mint a táborozás, a terepmunka, a 
környezetvédelmi őrjárat.

A cserkészet sikerének egyik titka az, hogy a kisebb-nagyobb 
kamasztársaságokat ifjak vezetik. Természetesen van egy-két 
felelős felnőtt, csapatparancsnok, de az őrsvezetők, még in
kább a rajvezetők már túl vannak a serdülőkoron. Az ifjak még 
nem adultuszok, vagyis felnőttek, hanem adoleszcenszek. Elet- 
tanilag is így van ez, hiszen a testhosszuk még nő, a csontoso
dási folyamatok még nem fejeződtek be. Lélektanilag is jelleg
zetes tulajdonságaik vannak. Feltűnő, hogy milyen áldozato
sak. Szívesen adnak a maguk idejéből, erejéből, tudásukból a 
kisebbeknek. Képességeik tudatában könnyen szembekerül
nek a felnőttekkel, szenvedélyes vitatkozók. Már nemcsak állí
tanak és tagadnak, hanem érvelnek is. Meggyőzni nehéz őket, 
mert mindenáron ragaszkodnak elveikhez, elméleteikhez. A tu
domány világában az & felnőtt, aki belátja, hogy a tudomány 
nem végső igazságokat, hanem érvényes tételeket fogalmaz 
meg. Aki nem változó érvényrendszernek tekinti a tudományt, 
az dogmatikus. A felnőttek ilyesfajta magatartása visszatetsző.
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Az ifjaknak nem hibájuk, hogy kételkednek és harcolnak, ha
nem természetes ifjonti sajátosságuk. Keresik, követelik helyü
ket a Nap alatt. És ez így van jól. Az a baj, ha a felnőttek között 
nem találnak méltó ellenfélre. Nem ellenségre, hanem olyan 
ellenfélre, aki komolyan küzd velük és nem tekintélyérvekre 
hivatkozik, hanem valóságos argumentumaival hat. Az ifjak kö
zül kerülnek ki a környezetvédelem legaktívabb harcosai. Le
het, hogy nem olyan higgadtak, mint a tudós tanárok, de szen
vedélyes magatartásuk, főleg a környezeti problémákkal kap
csolatban aranyat ér.

Aki nem volt ifjú, az sohasem válik felnőtté, évei szaporodtá- 
val is csak nagykorú lesz. Rengeteg nagykorú él közöttünk. 
Van akinek a hasa az istene, tehát tulajdonképpen a kisgyerek 
értékrendjében rekedt meg, hiszen az étel azok számára a leg
főbb érték. Élnek köztünk nagy számban olyan nagykorúak is, 
akiknek az a legfőbb céljuk, hogy minél nagyobb legyen a gyűj
teményük. Egész életük a pénz hajszolásával, a vagyon gyarapí
tásával telik. Szublimáltabb formában elismerést, kitüntetést 
gyűjtenek, tudományos tevékenységük is megreked a ritka nö
vények, állatok vagy ásványok felhalmozásánál. Jellegzetesek 
az öreg kamaszok is; a cserkészet állandó veszélye, hogy az 
öregcserkészek kisajátítják a csapat életét. így van ez más ifjú
sági mozgalmak esetében is. A soha fel nem serdülő nagykorú
ak közül kerülnek ki a krónikus hősszerelmesek és azok, akik
nek a szex az istenük. A mi nézőpontunkból az a fontos, hogy 
az ilyen embertársainkat semmiről sem lehet meggyőzni, elkü
lönülésüket nem lehet fellazítani, a kollektív munkába szinte 
lehetetlenség őket bevonni. De a retardált nagykorúak viselke
dése is lehet olykor hasznos. Akinek az élete az étkezés körül 
forog, az esetleg a reformkonyha híve lesz, előnyben részesíti a 
vegyszermentesen termesztett növényi eredetű élelmiszere
ket, a nyers zöldségeket és gyümölcsöket. Kitiltja a házából a 
disznózsírt, irtózik az olyan tápanyagoktól, amelyek koleszte
rinnel gyanúsíthatok. De nem folytatjuk tovább.
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Lélektani nézőpontból mégiscsak az igazi felnőttek a kör
nyezetügynek is a leghatékonyabb munkásai. Igazi közösségi 
emberek, akik nem tűrik el, hogy róluk-nélkülük döntsenek, 
de tudomásul veszik, hogy a másiknak is joga van voksolni. Ra
gaszkodnak saját függetlenségükhöz és tisztelik a másik ember 
autonómiáját. Tudományuk az érvényes tételek változó rend
szere, melyet világosan tudnak kifejteni. Művészetük őszinte 
gyönyörködés és gyönyörködtetés. Társadalmi gesztusaik sza
badok és szabadságot biztosítók. Vallásuk nem támadó jellegű, 
nem hívei az ecclesia militans-nak, a harcos egyháznak, kerülik 
az apologetikus jellegű hitvédelmi vitákat. Hívő lelki életet él
nek, egész életükkel vallják hitüket.

A vallásos felnőtt lélektani jellemzését adtuk anélkül, hogy 
bármilyen felekezetről szóltunk volna. Ismeretes, hogy a Mó- 
zes-hitű vagy a Krisztus-hívő közösség tagjai vallásos meggyő
ződésből fordulnak szembe a környezet rombolásával. Ne ölj! 
- ez a parancsolat nemcsak az egyes ember vagy embercsopor
tok meggyilkolását tiltja, hanem az ökocidiumot is. Az a leg
borzasztóbb tömeggyilkosság, ha az élet feltételeit tesszük 
tönkre.
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Logika

Karácsony Sándor életműve szükségszerűen magyar mű. Úgy 
magyar, ahogy egy éleseszű, tiszántúli falun, tanyán felcsepe
redett gyerekember elsajátíthatta anyanyelvét, hogy azután 
franciául, németül, olaszul, morvául, csehül, finnül, angolul, 
svédül, dánul ismerje meg közvetlen közelről, köztük élve 
ezeknek a népeknek a mindennapi életét, kultúráját. Képzett 
muzsikus lévén az elsők között szegődött Bartók és Kodály ér
tőjévé és nagyhatású közvetítőjévé. Nemcsak felismerte a ma
gyar nyelv és népzene pedagógiai jelentőségét, hanem kitapin
totta a népzene és a népnyelv strukturális kapcsolatát is. És 
mindazt, ami ebből következik: feladatunkat Kelet és Nyugat 
felé egyaránt.

Lehet - ugyan miért ne lehetne? -, hogy egyben-másban té
vedett. Maga is gyakran újrafogalmazta tételeit, sőt az újrafo
galmazást elengedhetetlen tudományos követelménynek tar
totta. Lehetségesnek vélte, hogy sok mindenben tévedett. De 
ha netán mindenben tévedett volna is, akkor is érdemes végig
követni gondolatainak hosszú sorát, hogy mások megtakarít
hassák a tévutakat és előbbre juthassanak.

Én, személy szerint, nemigen találok írásaiban érdemi javíta
ni valót, legföljebb olyan, ma már elvi jelentőségű kifejezése
ket változtatok meg, mint amilyen az indogermán - indoeuró
pai. Évtizedekkel ezelőtt a magyar nyelvtudósok F. Bopp, J. 
Grimm és W. Humboldt nyomán kivétel nélkül indogermán
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nyelvekről írtak, beleértve a szláv és a román nyelveket is. (Lásd 
Telegdi Zsigmond tanulmányát a W. von Humboldt válogatott 
írásai című kötet 428. oldalán.) Azóta természetesen a ponto
sabb kifejezést használjuk: indoeurópai nyelvekről beszélünk.

Lényeges kifogásolni, vagy kiegészíteni valókat azonban nem 
találtam.

Lelkem rajta.
Legtöbbet A magyar észjárásról írtak, de szinte minden 

szerző figyelmen kívül hagyta, hogy a könyvben logikáról van 
szó. A magyar nyelven beszélők eszejárásáról. A nyelv persze 
lélektani jelenség, a mondanivaló formája. Az egyik ember ész
járása nem érthető meg a másik ember számára, ha nem vevője 
a közlő közlendőjének. Az Észjárás lényege nem érthető meg a 
Nyelvtan beható ismerete nélkül. Ez különösen kitűnik abból 
a sok jóindulatú félreértelmezésből és rosszindulatú félrema
gyarázásból, ami a mellérendeléssel kapcsolatban nyomdafes
téket látott. Voltak, akik statisztikával próbálták igazolni, hogy 
a mellérendelő mondatszerkezetek egyáltalán nem gyakorib
bak, mint az alárendelők. Voltak viszont olyanok is, akik nem
csak nyelvi, hanem szinte „faji” sajátosságnak igyekeztek fel
tüntetni a mellérendelést. Nem csoda, hogy Karácsony Sándor 
alig egy évvel könyve megjelenése után tanulmányt írt az igazi 
mellérendelésről. Ennek az a legfontosabb mondanivalója, 
hogy a magyarul beszélő, magyar közösségben egymáshoz vi
szonyuló emberek mellérendelő magatartásban élnek - ha 
hagyják őket, hogy így éljenek.

A nyelv és a gondolkodás összefüggése réges-rég felmerült, 
a 20. században közhellyé vált, bár vannak, akik ma is vitatják. 
Elterjedt az a téves nézet is, hogy a szavak fogalmakat jelölnek, 
a mondatok ítéleteket hordoznak, a mondatsorok pedig követ
keztetéseket. A korabeli gimnáziumokban feléből-harmadából 
elsajátított logika tankönyvek fogalom - ítélet - következtetés 
hármasságát Pauler a logizma - tétel - szillogizmus hármassá
gával cserélte föl. Tudjuk, hogy ezt Karácsony is átvette, így hív-
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ta fel a figyelmet arra, hogy a „tiszta” logika szerint kíván gon
dolkodni. Mellesleg érdemes arra is felfigyelni, hogy az ítélet 
helyett következetesen tételről beszél. Az ítélet ugyanis a né
met Urteil szó szolgai fordítása, mely helyett célszerűbb az állí
tást, vagy a tételt használni.

Ezeknél a terminológiai apróságoknál sokkal fontosabb azon
ban az az eljárás, mely szerint nem a fogalomból, a fogalmak 
egymásra-vonatkoztatásából adódik a következtetés, hanem 
épp fordítva: a szillogizmusok elemzéséből lehet eljutni a pontos 
fogalmakhoz. Nemcsak a köznapi eszmecserében tapasztalha
tó ez, hanem még a természettudományos közleményekben is. 
Az 1950-es években az Acta Biologica technikai szerkesztője 
voltam. Akkoriban csak a Tudományos Akadémia folyóiratai
ban lehetett világnyelveken publikálni és a különlenyomatokat 
a szakmabelieknek külföldre eljuttatni. Ilyen körülmények kö
zött a szerzők kénytelenek voltak a szerkesztőkkel alaposan el
beszélgetni munkájuk kialakulásáról. Meggyőződtem róla, hogy 
a kutatók gondolkodásában előbb alakul ki egy szillogizmus, 
mint a kísérletekkel bizonyított tétel vagy az egyértelmű foga
lom. Tanárként is hasonló tapasztalatokat szereztem: azok a 
diákok, akik rákaptak az önálló gondolkodásra, hasonló „for
dított” úton jártak.

Már megállapítottuk, hogy a nyelv forma, a gondolat kifeje
zési formája. A logikai formalizálás arra tör, hogy egyértelmű 
legyen, hogy kizárólag egyetlen jelentésű jelek rendszerében 
fejezze ki magát. Ez a törekvés nem vitatja, hogy a köznyelv 
nem ilyen. Elismeri, hogy a köznyelvi kifejezések alkalmasak 
olyan üzenetekre, amelyek nem egyetlen jelentésűek, hanem 
egyetemes jelentésűek. Más szóval: a köznyelv az érzelmek ki
fejezőjévé, az irodalom hordozójává válhat.

Ha társalkodunk, vagyis beszélgetünk, a legemberibb dolgot 
visszük végbe, sőt az egyedül emberre jellemző cselekvést foly
tatjuk. A tudomány pontosságra törő nyelvén direkt verbális 
interperszonális interakció megy köztünk végbe. Micsoda fon-
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toskodás ez! - mondják sokan, és nem is egészen jogosulatla
nul. Hiszen minden magyar ember tudja, hogy mi történik, 
amikor társalkodunk: közvetlenül, szavakkal hatunk egymás
ra, mi, legalább két személy.

Más példával próbálom illusztrálni, hogy ez a pontoskodás 
nem csupán fontoskodás. Orvosi példával, egy anatómiából 
vett kifejezéssel: sulcus tendinis musculi flexoris hallucis lon
gi. Az elsőéves medikusokat szokták azzal ijesztgetni, hogy 
5291 ilyen kifejezést kell nekik megtanulni. És valóban meg 
kell tanulni. Mert az az árok (sulcus), amelyben egy ín fut 
(tendo, tendinis), egy izomhoz tartozik (musculus). Méghozzá 
nem akármilyen izomhoz, hanem ahhoz az izomhoz, amelyik a 
nagy lábujjunkat, az öregujjat hajlítja. De ilyen izomból is kettő 
van, az egyik a hosszabb, a másik a rövidebb. Az az izom, 
amelynek ezt a hat latin szóból álló nevét leírtuk, történetesen 
nem a rövidebb, hanem a hosszabb. Tehát, ha a sulcus tendinis 
musculi flexoris hallucis longi anatómiai noment le akarjuk 
fordítani, akkor arról az árokról beszélünk, amelyben az öreg
ujj hosszú hajlítóizmának ina mozog.

Azt a nómenklatúrát, amelybe ez a név tartozik 1895-ben, 
Baselban állapították meg. Kénytelenek voltak vele, mert pél
dául a sebészek nem tudtak eligazodni egymás leírásain, mint
hogy nem volt közös, egyértelmű nyelvük. Miután megalkották 
ezt a nómenklatúrát, kiderült, hogy például az angolszászok 
nem hajlandók átvenni, ragaszkodnak az ő saját régi neve
zéktanukhoz. Később az is kiderült, hogy ez a baseli nómenkla
túra nem egészen következetes. Azt mondja például arra, ami a 
fejünkhöz közelebb van, hogy superior, vagyis felső, ami meg 
távolabb van tőle, az meg inferior, vagyis alsó. De ez nem helyes, 
mert csak a két lábon álló emberre nézve igaz, a négy lábon 
járó emlősökre nem megfelelő. Felső, superior helyett tehát 
helyesebb cranialist, koponyához közel esőt mondani, alsó, 
inferior helyett meg caudalis, farok felé eső kifejezést megfele
lőbb használni. Végre is hajtották az ilyen módosításokat 1935-
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ben Jénában, de aztán kiderült, hogy ez sem egészen követke
zetes. Újra javították, de ezt a folyamatot már nem kísérjük to
vább. Nekünk csak az most a fontos, hogy egy ilyen egyszerű 
valaminek, mint amilyen a lábcsontjainkon húzódó árok, ilyen 
bonyodalmas neve van. Hát akkor igazán nem mondhatjuk, 
hogy e ténynek: „társalkodunk”, ilyen nem is túl bonyolult 
neve van a tudományban: direkt verbális interperszonális in
terakció. (Tudván tudjuk, hogy a nómenklatúra nem azonos a 
terminológiával, de így egyértelműbb az illusztráció.)

Egy asszony mos, valamit mos a patakban. Egy gyerek oda
megy és megkérdezi, hogy mit mos. De az asszony elcsitítja. 
Amikor Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa, ak
kor más történik, mint amikor a gyerek megkérdezi, hogy mit 
mos. Ágnes asszony fehér leplét mossa, tehát egy személy csi
nál valamit valamivel, egy tárggyal. Midőn az utcagyermek 
megkérdezi, hogy mit csinál, és ő azt válaszolja: „Csitt te, csitt 
te!” - akkor két személy beszél egymáshoz. Egészen más a hely
zet, amikor összenéz a bölcs törvényszék. Nem szólnak egy 
szót sem. „Csendesség van. Hallgat a száj, Csupán a szemek 
szavaznak.” Ez is személyek közötti viszonyulás, de szavak nél
kül, tehát non verbális.

Még tovább mehetünk: a leplet a futó hab elkapdossa. A le
pel se személy, meg a patak futó habja sem az. Tehát két dolog 
hat egymásra, vagyis non perszonális interakcióról van szó. A 
hatás természetesen közvetlen, direkt és nyilvánvalóan szavak 
nélkül megy végbe, ezért non verbális. Ami tehát a lepel és a 
hab között végbemegy, az direkt non verbális non perszonális 
interakció.

Más a helyzet, amikor a törvényszék tudtára adja Ágnes 
asszonynak, hogy „Ki a tettet végrehajtá / Szeretőd ím maga vall 
rád”. Ez verbális interperszonális interakció, de nem közvet
len, hiszen nem a szerető mondja a szemébe az asszonynak, 
hogy mi történt, hanem csak közvetve, indirekt módon értesül 
róla a lepedőjét hiába mosó asszony.
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Társalkodunk. Tehát ami végbemegy köztünk, az direkt ver
bális interperszonális interakció.

Karácsony Sándor a köznyelvből veszi műszavait, tehát a 
társaslélektani kifejezések munkája nyomán egyetlen jelenté
sűvé válnak.

Pauler 250 oldalas könyvében az igazság elméletének alap
vonalait kereste. Hogy mire jutott, azt most nem firtatjuk, mert 
azt tűztük ki célul, hogy Karácsony Sándor fogalomrendszeré
ben mit jelent ez a szó: igaz.

Igaz a lét örök aktuális emberi tartalma. Az igaz a léthez tar
tozó valami, méghozzá az emberi léthez tartozó valami. Nem a 
kristályoknak vagy a növényeknek van igazságuk, hanem az 
embereknek. És nem ideig-óráig létező tartalom az igazság, ha
nem örök aktuális fogalom.

Ilyes valami a szép, a szépség is, csak az nem tartalom, ha
nem forma. Hasonló a jó is, csak az se nem tartalom, se nem 
forma, hanem tendencia.

Karácsony Sándor társaslélektani rendszerében 9x9, vagyis 
81 ilyen köznyelvi kifejezésből egyetlen jelentésűvé változta
tott műszó van. És természetesen mindegyiknek megvan az el
lentéte, a negatívja: igaz - hamis, szép - rút, jó - rossz.

Tudván tudjuk, hogy számba kell vennünk a társas fejlődés
lélektant is. Minthogy ebben a rendszerben négy életszakasz 
különül el és öt társaslelki funkció van felemlítve, újabb 20 mű
szóhoz jutunk.

Van aztán társaslogika is: öt funkció (jog, művészet, tudo
mány, társadalom, vallás) és három logikai fogalom (logizma, 
tétel, szillogizmus), ez összesen 15.

Végül szükségszerűen a rendszerhez tartozik a filozófia is. 
Mint említettük, Karácsony a klasszikus tér-idő-okság-ból 
megtartja a teret és az időt, de az okot felbontja előzményre és 
következményre, hiszen köztudomású, hogy a Nap nem azért 
kel fel, mert a kakas már kukorékolt. Az ok-okozati összefüggés 
csak különleges esete az előzménynek és a következménynek.
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A causa és az efficiens csak olykor, némelyik esetben azonos az 
antecedens-sel és a consequens-sel. Ebben a fogalmi hálóban 
tehát 20 kifejezés van. Ha mind a négy rendszert összeszámlál
juk, akkor 217 műszóhoz jutunk. De hiába jutottunk ennyi ter
minus technicushoz, mert fennáll az újrafogalmazás kötele
zettsége.

Akik tehát Karácsony Sándor terminológiáját igyekeznek 
véglegesen tisztázni, lehetetlen, sőt fölösleges dologra vállal
koznak, hiszen maga a szerző is folytonosan újrafogalmazta 
gondolatait, és azt hagyta ránk, hogy mi is találjunk új szavakat, 
jobb kifejezéseket a változó életre és világra.

A magyar nyelv mellérendelő jellegét sokan kétségbe von
ták. Mint tudjuk, ennek az az oka, hogy a mellérendelés fogal
mát kiragadták a teljes összefüggésből. Senkinek sem jut eszé
be, hogy kételkedjen például Pollák Kaim megállapításában, 
mely szerint „... a héber nyelv a mondatokat inkább egymás 
mellé, mint egymás alá rendeli...”. Pollák Kaim héber-magyar 
teljes szótára 1881 óta máig használatos. A héber nyelvtan ele
mi szabályai között ma is szerepel az a tétel, hogy a héber folya
matos elbeszélés szereti a mellérendelő mondat-összetételt.

Az indoeurópai nyelvek alárendelő, hipotaxisos jellege fel
tűnő a nem indoeurópai nyelvek mellérendelő, parataxisos 
jellegéhez képest. Ennyi a puszta grammatikai tény, melyhez 
többé-kevésbé kapcsolódik az a következtetés, hogy a gondol
kodásban is lehet valami ilyesféle különbség. Ha a nyelv és a 
gondolkodás összefügg, akkor feltehető, hogy az elbeszélés lo
gikájában, a gondolatok kifejtésében is van némi különbség. 
Nem biztos, hogy a nem indoeurópai nyelven beszélő embe
rek formailag ugyanúgy gondolkodnak, mint az indoeuró
paiak. Nem biztos, hogy pontosan meghatározott fogalmak 
egymásra vonatkoztatásából alkotnak ítéleteket, az ítéletekből 
pedig következtetéseket. Az absztraháló logizma - tétel - szil
logizmus gondolkodásmódhoz viszonyítva objektívebb és pri
mitívebb a jel - mondat - beszéd hármasság. Más szóval az ős-
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szemlélet, a kép és az anekdota. Különösen újszerű gondolata 
volt Karácsony Sándornak, hogy a gondolkodás menete a ha
gyományos elképzeléssel szemben éppen fordított: az anekdo
tából halad a kép felé és onnan jut az ősszemlélethez.

Akármilyen szokatlan, hogy Karácsony Sándor a fogalom - 
ítélet - következtetés mellett a logizma - tétel - szillogizmus 
hármast is használja, akkor, az 1930-as években viszonyulni 
kellett egy egyetemi előadónak és egy logikával foglalkozó 
könyv szerzőjének Pauler Ákos Logikájá-hoz. A társas-logika, 
vagyis a magyar észjárás leírójának egyetemi hallgató korában 
Pauler Ákost kellett hallgatnia. Akkor még nem jelent meg 
Pauler könyve, melynek teljes címe Logika, az igazság elméle
tének alapvonalai. De miután megjelent, tehát 1925 után 
szükségszerűen minden magyarországi egyetemi előadónak 
viszonyulnia kellett ehhez a műhöz. Az igazságnak ez az elmé
lete (Grundzüge einen Theorie der Wahrheit) megkülönböz
teti a tiszta logikát és az alkalmazott logikát. Az alkalmazott lo
gikában található a hagyományos fogalom, ítélet, következte
tés, a tiszta logikában pedig a logizma, tétel, szillogizmus.

A fenti logikai nómenklatúra Bernhard Bolzano prágai né
met professzor műveire vezethető vissza, akit 1819-ben eltávo
lítottak katedrájáról, mert nyíltan szembeszegült Kant tanaival. 
Érdemes megjegyezni, hogy Bolzano matematikus is volt és 
fíiggvénytani tételeit ma is emlegetik. A tiszta logika kifejezést 
átvette Hermann Lotze német professzor, akinek Logik című 
művét Kármán Mór fordította le magyarra.

Mindezeket figyelembe véve, nem tűnik olyan furcsának a 
társaslogikai terminológia és az sem, hogy én oly nagyra tar
tom ezt a gondolkodásmódot.

Felmerülhet az az ellenvetés, hogy a formális logika (foga
lom - ítélet - következtetés) fordított sorrendje nem más, mint 
intuíció. Pauler terminológiáját használva a logizma - tétel - 
szillogizmus fordított sorrendjére kell gondolnunk. Vagyis bi
zonyos esetekben a gondolkodás menete a szillogizmustól ha-
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iád a tételen keresztül a logizmáig. Pauler a leghatározottab
ban elhárítja azt a feltevést, hogy a Bergson-féle intuíciónak va
lami köze lehet a logikához, a tudományhoz. Sokadszorra 
ismételjük, hogy Karácsony Sándor hallgatóihoz viszonyulván 
használta a formális logika és a Pauler-féle logika terminus 
technicusait. Saját eredeti állítása szerint a gondolkodás a gon
dolatlánctól halad a mondat felé, illetve a jel, vagyis a jelentés 
felé. Más szóval az anekdota - kép - ősszemlélet nyomán halad 
a megismerés útja.

Gábor Dénessel, a Nobel-díjas természettudóssal kapcsolat
ban olvashatjuk: „A bizonyítás matematikáját csak a megoldás 
megtalálása után tette rendbe. Egyszer észrevette, hogy ez a 
módszer engem megriasztott, és elnevette magát: ’Azt hiszed, 
hogy valamit valaha is másképpen fedeztek föl? Rá kell találnod 
a megoldásra, ezután jöhet a logika’.”

*

íme egy példa arra, hogy a gondolat nyelvi kifejezése milyen 
nagy mértékben függ a másik embertől.

Fehér köpenyben fültanúja voltam egy párbeszédnek. Olyan 
rövid volt, hogy szó szerint tudom idézni.

- Ki ez a két délceg férfi, aki most magácskát látogatta?
- A férjem és a fiam. Akarom mondani: a férjemuram és a fiunk.
Ez a kérdés-felelet két idős asszony párbeszéde volt. Mind a 

ketten túl voltak az agyműtéten. A kérdező sejtette, a válaszoló 
meg tudta, hogy nem sok van hátra. De ne a körülményeket te
kintsük most fontosnak, hanem a párbeszédet.

A Székelyföldről Pestre hozott idős asszonyt nem látogatják, 
nem látogathatják. A Zaboláról, Háromszékből származó pesti 
szomszéd asszony - műtét ide, műtét oda - észreveszi, hogy ki
vel beszél és javít: nem férjem, hanem férjemuram, és nem 
fiam, hanem fiunk.

Nem szokás Pesten a házastársat férjemuramnak nevezni. És 
a fiam sem az én fiam, hanem a mi fiunk.
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Micsoda fölösleges régies-népieskedés! Pedig halottas ágyon 
nem szoktak az asszonyok stiláris gondokkal finomkodni. De 
még ott is megfelelő módon válaszolnak. Hiszen a magácska 
és a délceg szó nem mindennapi Pesten. Mindkét férfi jó ma
gas, az idősebb se hajlott hátú, az ifjabb is őszül már, de ki 
mond ilyeneket errefelé délcegnek? Erre csak az lehet a válasz, 
ami a kérdező szavajárása szerint lehetséges: aférjemuram és a 
fiunk.
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Filozófia

„A bölcsességre születni kell” - írja Kaffka Margit. Sokan mások 
is így gondolják. Felmerül tehát a kérdés, hogy a bölcsesség 
örökölhető-e. A genetika semmit sem mond a bölcsesség örö
kölhetőségéről, mert nem testi tulajdonság és nem szorosan 
vett individuális sajátosság. De azért testközeli, nem valami 
éteri jellegzetesség. És az is bizonyos, hogy egy valaki, egy sze
mély bölcs. Egy személy, de a közösségben. Magának való em
ber sok van, de a bölcs nem ilyen, hanem a társaságban nyugal
mat, békességet, jó közérzetet sugárzó személy. Nem kapkod, 
nem nyüzsög, hanem megfontolt, nagyvonalú. Jó a környeze
tében lenni. A közösség pozitív életérzésének ő a feltétele, 
ezért szeretnek az emberek kapcsolatban lenni vele. Mivel a fi
lozófia a bölcsesség szeretete, mindenki igényli a filozófiát, 
mégha nem is ismeri ezt a szót, vagy etimológiáját.

^filozófia szóval egyébként sok baj van a közhasználatban. 
Sokan valami végtelenül elvont, szinte megközelíthetetlen 
titokzatos tudománynak vélik, mások viszont unos-untalan 
használják, a szó értelmét teljesen lejáratva. A mosópor filo
zófiájáról szól a reklám. Nyilván nem a mosópornak, ennek a 
vegyi eszköznek van filozófiája, hanem azt akarja hirdetni a 
reklám, hogy aki bölcs, az ezt a tisztítószert használja. Nem 
vonva kétségbe, hogy a szóban forgó mosópor tulajdonságai 
valóban kiválóak, & filozófia szó aligha van a helyén. Ha egy 
mosópor hatékony is, az anyagot is kíméli, meg olcsó is, ak-
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kor a praktikus emberek azt fogják használni. Nem mindenki 
bölcs, aki praktikus.

A bölcsesség nem nemhez kötött tulajdonság. Mindnyájan 
ismerünk bölcs nőket, akik nem feltétlenül öregasszonyok, ha
nem középkorúak, vagy esetleg fiatalok. A filozófiatörténet 
szinte csak férfiakat tart nyilván. Ha napjainkban egy filozófus
nő kap valahol szerepet, sokan különösnek tartják, esetleg ki is 
gúnyolják. Nem állítom, hogy minden filozófus bölcs, tehát azt 
sem állítom, hogy minden filozófusnő az, de azt ismételten ha
tározottan megállapítom, hogy életem során sok bölcs nővel 
találkoztam.

Érdekes, hogy bölcs öregekről szokás beszélni, de szokatlan 
bölcs kisgyerekeket emlegetni. Pedig a bölcsesség életkorhoz 
sincs kötve. Az viszont bizonyos, hogy csak közösségben léte
zik és hat. Nem mindig és nem minden körülmények között. 
Nem életre szóló állapot. Bölcs Salamon köztudomásúan bölcs 
volt, nevéhez hozzátartozik ez a jelző, mert jól döntött az új
szülöttért perlekedő asszonyok viszályában és egész gyűjte
ményt állítottak össze mondásaiból. Azt is tudjuk azonban, 
hogy ez a Salamon jó néhány bolondságot követett el, és nem 
is minden ostoba tette írható a szenilitás számlájára.

*

Mi abban a bölcsesség, hogy minden ember megszületik és ugyan
annyi meg is hal? Persze ki ekkor, ki akkor, de mindenki elmélá
zik olykor azon, hogy valamikor megszületett és meg is fog hal
ni. De közben valahogy mindenki rádöbben arra, hogy van vala
mi, amikor és ahol nem érdemes prézsmitálni. Ez az: és, ez a 
kapcsolatos mellérendelő kötőszó. Se szeri se száma az életfilo
zófusoknak, ugyanannyi a halálfilozófusoknak. Filozófiája azon
ban csak az és-nek van. Előkelőbben fogalmazva a relációnak.

A megtermékenyített petesejt, a zigóta és a kadáver, a hulla 
nem bölcs. A kisded és a haldokló sokszor az. A nagykorú, aka
rom mondani a felnőtt is lehet az. Valami különös állapotban
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él. Nincs rá bérlete, olykor ki is zökken belőle, de érzi, hogy 
volt és lehet is ilyen állapotban.

És a kamasz? Ki látott már bölcs kamaszt? Nem találja a he
lyét, helytelenkedik, keresve keresi az idejét, idétlenkedik. Ha 
nem tenné, sohasem találná meg a helyét, soha sem idősülne 
bele idejébe, sohase bukkanna saját maga-magára. A kamasz is 
lehet bölcs, de csak a maga sajátos módján.

*

1942 szeptemberében a gimnázium Vili, osztályában új tantár
gyat, Bölcsészet-et kezdtünk tanulni. Később megtudtuk, hogy 
ez a tárgy valójában a bölcsészet előtana, vagyis philosophia 
propaideutica. Két része van: a pszichológia és a logika.

Bölcs tanárunk tudta, hogy a kegyelemből elégséges tanuló
kat nem érdemes érettségi előtt heti két órában ilyen fölösle
ges elmetornával fárasztani. így szólt tehát hozzájuk: Ti pedig 
ezeken az órákon biflázzátok a latint, mert abból könnyű meg
bukni. De jegyezzetek meg néhány szót, mert az mégis botrány 
lenne, ha nem tudnátok. Ha a pszichológia kerül szóba, jusson 
eszetekbe, hogy a három legfontosabb lelki működés az érze
lem, az értelem és az akarat. Ha a logika kerül elő, akkor is há
rom szót elég nektek felidézni: fogalom, ítélet, következtetés. 
Ennyi elég, de ha netán filozófiára kerül a szó, akkor jusson 
eszetekbe a tér, az idő meg az okság.

Nem hozakodnék elő ezekkel a régi emlékekkel, ha nem kel
lene újból emlékeztetnem arra, hogy Karácsony Sándor 1934-től 
1950-ig tartotta egyetemi előadásait, tehát ezekről a fogalmak
ról kellett eleinte beszélnie. Meg a létről, az életről, az emberről.

Micsoda elvont fogalmak: lét, élet, ember. Viszont: vagyok. 
Én vagyok, én élek, én emberként létezem. Mivel emberként 
létezem, bizonyosan élőlény vagyok, tehát még bizonyosabb, 
hogy meghalok. Mert a halál életjelenség. Minden ember meg
hal, még tán én is - miként Mikszáth tudtunkra adta. De az öre
gektől sokat lehet tanulni.
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Dédanyám rendkívül hosszú életet élt. Korán kelt, mint az 
öregek általában. Gyakran arra ébredtem, hogy zsoltárokat 
énekel. A szöveget is ismertem, meg a dallamot is, de én egé
szen másként tanultam a második elemiben. Már régóta tu
dom, hogy ő a maga kedvére énekelte így a genfi zsoltárokat, 
ugyanúgy, ahogy azokat reformátor őseink egykor énekelték. 
Gimnazista koromban megtudtam Árokháty Bélától, hogy déd
anyám tudta jól a dallamot. Karácsony Sándortól meg azt ta
nultam meg, hogy a konfirmációra kapott énekeskönyvemben 
a szöveg nem Szenei Molnár Albert eredeti szövege, hanem 
legalább annyira rontott, mint a dallam.

Akkori jólértesültségem birtokában megbocsátóan hallgat
tam öreges, különös énekelgetését. Egyébként már az is külö
nös volt számomra, hogy csak úgy magában énekelget. Pedig 
neki volt igaza háromszorosan is: a dallamban is, a szövegben 
is, meg abban is, hogy hajnaltájt énekelve imádkozott. Ó még 
szokott énekelve imádkozni, ő még ritmikusan énekelgette a 
16. századi dallamokat és az eredeti Szenei szövegekhez ra
gaszkodott. Nekem mind a hármat meg kellett tanulnom, illet
ve újra, másképp kellett megtanulnom. Pedig dédanyám szinte 
tegnap, a 20. század harmincas éveiben tudta másképp és jól, 
amit én rosszul tanultam.

Az emberi élet számomra az 1930-as évek elejétől valóságos 
élmény. Azután sokáig tanultam, sőt tanítottam szóban és írás
ban az élet fejlődéstörténetéről. Ilyen kicsi időszakaszokról 
szó sem esett, százezer, százmillió, milliárd évekről annál több. 
És az évek a tudomány haladásával egyre szaporodtak; a mai 
tudósok milliárd évekről is hozzávetőlegesen nyilatkoznak.

Meg kellett azt is tanulnom, hogy a pillanat is milyen nagy 
idő. Milyen bonyolult műszerekkel aprózzuk egyre apróbbra, 
nem szeszélyből, hanem az élővilág létfontosságú megismeré
se érdekében.

Létezik történet-filozófia is, de ami igazán érdekel minket, az 
a jövőre irányuló filozófia. Karácsony Sándor a jövő filozófusa.
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Miként lehetne a jövő filozófusa egy olyan szerző, akinek 
utolsó sorai 1948-ban láttak nyomdafestéket? Miként lehetne 
az, aki szinte csak magyarul írt? Miként lehetne az, aki nem is 
volt céhbeli filozófus, hanem „csak” pedagógus volt? Miként le
hetne az, aki debreceni anekdotákba „ostyázta” legáltaláno
sabb mondanivalóját is? Miként lehetne az, aki a mindinkább 
egyetlen glóbusszá összeolvadó emberiségből csak Európát is
merte, akit saját szavai szerint is európai egyetemek dajkáltak?

Valamennyi kérdésre bízvást válaszolhatnánk: sehogy.
Pedig az, és az is lesz.
Akkor is az lesz, ha már rég nem ír, ha úgyszólván csak ma

gyarul jelentek meg művei, ha a magyar nyelven író filozófu
sok sem ismerik műveit, vagy ha olvasták valamelyiket, félreis
merték, lesajnálással, netán lelkendezéssel nyilatkoztak róla.

Az lesz, mert Távol-Keleten, Indiában, Afrikában, Ameriká
ban, Európában, sőt tán még magyar földön is fel fogják ismer
ni azt az igényt, amelyből Karácsony Sándor filozófiája sarjadt. 
Lehet, hogy nem fogják ismerni a nevét, de azon fognak mun
kálkodni, hogy ténylegesen, szellemileg is felszabaduljanak a 
gyarmatok, hogy valódi autonómiához jusson a felnövekvő 
nemzedékek sora, hogy az emberiség életérzése egyetemes 
bölcsességgé rendeződjék. Mikor? Egyszer. Talán sohanapján 
se egészen, de már holnap is egyre jobban.

Az európai filozófia történelmi jelentősége nem évül el, de a 
nem-európai bölcsesség utat tör magának az Uráltól az Atlan
ti-óceánig, Amerika keleti partjától a nyugatiig. És az eurameri- 
kai filozófiának is meg kell végre találnia a kapcsolatot az em
beriség nagyobb részének nyugodt szemlélődéséhez és nyug
talan megújulási szándékához. Tudják és megírták ezt már 
jónéhányan. Én azonban azt szeretném kiemelni, hogy Kará
csony Sándor ezt már az 1920-as évektől kezdve pontosan 
megfogalmazta és papírra is vetette.

*
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Nem teljes mértékben igaz, amit korábban említettem, hogy 
Karácsony könyvsorozatában A könyvek leikével kezdődik a 
filozófia, bár saját maga is ezt írja. Benne van a bölcselet már 
az első nagy kötetben, a Nyelvtannak a végén is. Igaz, hogy 
csak úgy odavetve, kifejtetlenül. De benne van, mert megálla
pítja, hogy a nyelv a kultúra formája és a nyelv tartalma a kultú
ra. A nyelv kitárja előttünk titkait. Az azonban titok marad, 
hogy a nyelv, mint jelrendszer miként jelentheti azt, amit je
lent. Miként jelenthet egy hangsor mást egy magyarnak, mint 
egy angolnak? Miként gondolkodik a nyelv segítségével némi
leg másként az indoeurópai ember, mint a nagy többségben 
élő nem indoeurópai? Ez bizony filozófiai probléma a javából. 
Merthogy a nyugati filozófia más, mint a keleti, az nyilvánvaló. 
A nyugati filozófia számtalan ága jellegzetesen különbözik a ke
leti bölcseleti irányok sokaságától.

Jól kitűnik ez a különbség az én-ember és a nem-én-nem- 
ember relációjában is, melyről az Észjárás utolsó fejezetében 
olvashatunk. A nem-én-nem-ember: a természet. A természet 
van, ahogy van, olyan, amilyen. A természettudomány leírja, 
összehasonlítja, kikísérletezi, hogy milyen. Mérőeszközökkel, 
kísérleti berendezésekkel vizsgálja tulajdonságait. A mérték
egységeket ő határozza meg, a mérőeszközöket ő szerkeszti, a 
kísérleti körülményeket ő állítja össze, a kísérletekből megálla
pított törvényszerűségeket ő fogalmazza meg, a modelleket, az 
elméleteket ő alkotja. Ő, az egyik ember. Aki feltételezi a másik 
embert, mert hiszen a kísérlet csak akkor kísérlet, ha bárki, 
bárhol, bármikor, bárhányszor azonos körülmények között 
azonos eredménnyel tudja megismételni. Nemcsak az én meg
figyeléseim, összehasonlításaim, kísérleteim számítanak, sőt, 
ha csak egyetlen kutató végezte el ezeket, akkor nem is men
nek természettudományos érvény-számba, hanem csak akkor 
ér valamit a természettudományos vizsgálat, ha a másik ember, 
a többi ember, akárki, ugyanolyan módon, azonos eredmény
nyel tudja megismételni.
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Bármilyen furcsa, ebből a gondolatmenetből az következik, 
hogy a természettudomány is társaslelki tevékenység. A mé
rendő természeti jelenség, de az eredmény, sőt a törvény és 
még inkább az elmélet csak akkor az, ha az én-ember egy másik 
emberrel, vagyis egy nem-én-emberrel jutott azonos ered
ményre. Hiszen a természettudomány a kultúra szerves része, 
egyetlen jelentésű jelek rendszere.

Ha nemcsak a társaslélektani sorozatban megjelent nagy 
könyveket vesszük figyelembe, hanem belelapozunk az 1933- 
ban megjelent, nagydiákoknak írt Nyugati világnézetünk fele
más igában című műbe is, akkor abban is megtaláljuk ezeket a 
gondolatokat.

A táguló világegyetemben és a gyorsuló időben identitás-za
varral küszködő emberek képtelenek tájékozódni. Térben és 
időben dezorientáltak, mert nincs filozófiájuk. Ritkaságszám
ba megy a bölcsességet szerető és bölcsességben élő embertár
sunk. De nem is ajánlanak neki valódi filozófiát.

Karácsony Sándor filozófiája valódi bölcselet, eredeti is, meg 
időszerű is.

Valódi, mert a létről szól, az emberi létről. Az emberek 
együttes életéről. Az egyik emberről, a másik emberről, a többi 
emberről. Énrólam, terólad, őróla. Az emberek viszonyáról 
térben és időben, a köztük lévő történések okáról és okozatá
ról, előzményéről és következményéről. Az egyediről és az 
egyetemesről. A viszonylagosról és az abszolútról. Az életről és 
a halálról.

Eredeti, mert a magyar nyelvből és a magyar irodalomból 
bontakozik ki ez a filozófia. A Magyar nyelvtanból és a magyar 
irodalmat elemző A könyvek leikéből, mert történetesen a 
magyar népnyelvet, köznyelvet, népköltészetet és művészetet 
vizsgálja éppúgy, mint Bartók A magyar népdalt és Kodály 
A magyar népzenét. Miképp Bartók és Kodály eljutottak a ma
gyar népdaltól az egyetemes zenekultúráig, ugyanúgy Kará
csony Sándor is eljutott a magyar észjárástól az egyetemes filo-
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zófiáig. Más kérdés, hogy a zene nem szorul nyelvi akadályok 
és országhatárok közé, a nyelvből kibontakozó filozófia vi
szont annál inkább. Különösen, ha magyar nyelvről van szó és 
az 1930-as, 1940-es évekről.

Eredeti, mert él az intuícióval, de nem Bergson követője. 
Eredeti azért is, mert bár a lét problémáit feszegeti, túljut az eg
zisztencializmuson. Az életről elmélkedik, de nem életfilozó
fus. A halálról ír, de nem halálfilozófus. A nyelvvel foglalkozik, 
de nem szemantikus. Használja a transzcendenst, az a priori és 
a többi hasonló kifejezést, de nem kantiánus. Használja, sőt to
vábbgondolja az én-nem-én formulát, de nem reked meg az 
elődeinél. Minden gondolatmenete dialektikus, de nem hege- 
liánus. Az alulraszorult néprétegek felszabadítására tör, de 
nem marxista. És végül egyáltalán nem eklektikus. Nem az, 
mert magáévá tette ugyan az európai filozófia nagy eredmé
nyeit, de tudatosította, hogy az idők jelei mekkorát mozdultak 
és hogy a földkerekség egyre jobban egységesül.

Időszerűsége éppen ebből az igényből adódik. Az ifjúság és a 
gyarmat felszabadításának filozófiai előfeltételeit firtatta akkor, 
amikor ez még egyáltalán nem volt divat, sőt csak pszichológiai 
és politikai tanulmányokban kezdett valamelyest körvonala
zódni.

Ismételten említettük már azt a közhelyet, hogy a hagyomá
nyok szerint a filozófia propedeutikája a pszichológia és a logi
ka. Mivel Karácsony Sándor lélektana társaslélektan, logikája 
pedig társaslogika, szükségszerű, hogy filozófiájában is meg
nyilvánuljon ez a társas jelleg. Természetesen meg is nyilvánul 
a következőképpen. A filozófia tradicionális kategóriái, vagyis 
a tér, az idő és az okság a határtalanban és az időtlenben előz
ményre és következményre tágulnak. Az antecedensnek és a 
consequensnek csak különleges esete a causa és az efficiens. 
A kimért útnak és a kimért időnek a hányadosa pontosan meg
határozza a sebességet. De az emberek egymás közötti távolsá
gának és korának viszonya nem ad megfogható jellemzést a
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köztük lévő kapcsolatról. Márpedig ebben a filozófiai gondol
kodásmódban az előzmény és a következmény is mindig em
ber. Ezért aktuális ez a filozófia. Annyira aktuális, amennyire 
változó világunkban megnyugtató életérzést tud számunkra 
nyújtani, amennyiben az ember létezése sohasem megoldott, 
de mindig nyitva áll előtte a megoldás lehetősége.

A társaságban, a társaság életérzésében nincs én, meg te, 
nincs első személy, meg második, se többi, csak mi vagyunk. 
Ha a mi életérzésünk nem rendezett, akkor az enyém, meg a 
tied se, a többié se lehet az. A közösség életérzése csak közös 
lehet. Vagy a mienk nyugodt, vagy egyikünké se az. A jogban 
csak a mi békénk lehet rendben, vagy a miénk se. Mi csak a mi
énkben lehetünk otthon, békében, függetlenségben, autonó
miában. Mindenütt, mindig.

A bölcs nem azért beszél, hogy kibeszélje magát. Nem a 
mondókája feszíti, nem szájmenős, logorreás, hanem érdeklő
dő társa készteti szóra. Nem ő a fontos, hanem aki kérdően né
zett rá, vagy aki rá is kérdezett valamire, amit tőle elvárt. A 
bölcs azért szólal meg, mert igénylik tőle mondanivalóját. Te
hát a beszédbeli első személy azért nyitja ki a száját, mert társa 
szóra késztette. Miközben beszél, a hallgató az érdekes, tehát a 
szó-szóló megértésre tör. Nem a kifejezés kényszere hajtja, ha
nem a megértetés vágya. Nem ő a fontos, hanem a másik, a töb
bi. Csak akkor hagy fel az „én”, a beszédbeli első személy szere
pével, ha a második személy, a „te”, a többi visszajelez: megér
tettem. Szóval, vagy a szeme villanásával, de megnyugtatja a 
szószólót: rendben van. K nyelv filozófiája tehát ez: én itt most 
szóval tartalak téged, hogy megérts.

Üldögélek.
Vagyis: most itt vagyok (történetesen egy széken, a szobám

ban)
Vagyok, tehát én üldögélek itt.
Ez az én már az üldögéle^-ben is benne volt.
Ha üldögélek, akkor
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én üldögélek,
itt üldögélek és 
most üldögélek.

Mert még senki sem üldögélt,
aki nem ő volt,
és nem ott ült, ahol ült,
és akkor, amikor ez az esemény történt.

Ez az egyetlen bizonyosság: üldögélek.
Üldögéltem én már másutt is, máskor is, de az - volt.

A volt - volt. Már nincs, csak volt.
Úgy lehet, üldögélni fogok én máskor is 

valahol, de az csak lesz, 
ha lesz.

A volt elmúlt,
a lesz még nem jött el,

A van, van. Csak az van.

Egy okos gimnazista ezeket a sorokat lesajnálással olvashatja, 
hiszen nincs benne számára semmi új. Evidensnek tartja.

A céhbeli filozopter meg azt gondolja, hogy minek ezekkel 
az ősi kategóriákkal bíbelődni.

Mindezt tudván, mégis vállalom az újragondolás bornírtsá- 
gát és blaszfémiáját.

Mert a „hic et nunc ego sum” (én itt most vagyok) ma más, 
mint egy-két évezrede, vagy tegnap. Újra kell gondolni.

Többször megállapítottuk már, hogy Karácsony Sándor filo
zófiája a beszélgetésből, a nyelvből indul ki. Nem egyedülálló 
ebben, hiszen Platón is dialógusokban bölcselkedett. De nem 
jobb lenne-e a „valóságra” alapítani a filozófiát, a jelrendszer 
helyett? Jobb lenne, ha volna az egyes ember számára valósze- 
rűbb valóság, mint az, hogy a másik emberrel, a többi emberrel 
beszélget, megérteti magát. Karácsony Sándor az irodalomból 
bontja ki a filozófiát. Az irodalom az a művészet, melynek az 
anyaga nem érc, nem kő, hanem nyelv. A hagyományos filozó-

126 



fiai kategóriák, a tér, az idő és az okság ebben a társaslé
lektanra alapuló filozófiában is felismerhetők, bár erősen mó
dosult formában. Mint tudjuk, az okság előzményre és követ
kezményre bomlik. Az antecedens és a consequens kitüntetett 
sávja az, ahol az ember számára itt és most felismerhető a 
causalitas. Mi lehet az előzmény és a következmény az irodalmi 
viszonyulásban? Nyilván a költő és a közönsége. Az „én”, aki
nek a jelképeiben felfedezi a másik ember a saját „én”-jét, a 
többi ember az „ÉN”-t. Méghozzá telítetten és folytonosan. Aki 
jelrendszerben mozog, az itt és most érteti meg magát a másik 
emberrel. Akit jelképek feszítenek, annak folytonosan az a hő 
vágya, hogy sikeresen mutassa meg magát. A siker titka a másik 
emberben, a többi emberben rejlik.

Ismételjük: a nyelv, a jelrendszer és a tudomány, vagyis az 
egyetlen jelentésű jelrendszer alapmondata ez: én itt most 
azért beszélek, hogy te megérts. A jelképrendszer, vagyis a mű
vészet alapmondata viszont ez: én telítetten és kontinuusan 
jelképezem az EN-t.

Ebben a relációban nem mérhető egzakt módon se az idő, se 
a tér, mert az előzménynek az egyik ember a letéteményese, a 
következménynek a másik ember. Emberek között történik az 
irodalom, a művészet és a tudomány egyaránt. A relációban 
van a különbség: a költő egyetemes jelentésű jelképrendszerre 
tör, a tudós egyetlen jelentésű jelet keres. Ez a jelrendszer és a 
jelképrendszer bölcseleté, ennyi a nyelv és az irodalom, vagyis 
a tudomány és a művészet filozófiája.

Imént felbukkant ez a szó. vágy, vagyis erósz. Az egyik ember 
jelrendszerben fejezi ki magát, a másik ember viszont jelkép
ként fogja fel a kapott jelet. A reláció felemás, vegyes, hibrid. 
A két fél nem ugyanabban a közegben mozog. Lehetséges-e az 
ilyen hibrid reláció filozófiája? Fiers Tamás megpróbálkozott 
az erotika metafizikájával, a világnézetre, az értékre, vagy a 
technikára is elképzelhető ilyesmi.

A jelrendszerhez és a jelképrendszerhez hasonló funkció a 
tettrendszer. A közösségi élet gesztusai is társaslelki funkciók.
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Ha az egyik ember igényel valamit és a másik ember megadja 
neki azt, amire szüksége van, akkor kölcsönös kapcsolatba ke
rülnek. Aki kenyeret kér és kap is valaki mástól, az legalább kö
szönettel tartozik, és ha fordul a kocka, akkor ő ad és a másik 
fogad el. Az egyik ember csak úgy képes elszenvedni a másik 
ember cselekvését, ha a másik is képes ugyanerre. A határta
lan térben és az időtlen időben én is, te is szabadon viselke
dünk: ez a társas élet alapmondata, a társadalom filozófiája.

Az egyén életérzése nagy mértékben befolyásolja egész lelki 
életét. Aki éhezik, vagy fázik, az másképpen érez, másképpen 
gondolkodik és mást akar, mint akinek rendezett az életérzé
se, nem szenved az éhségtől vagy a hidegtől. A közösségi élet
érzés akkor rendezett, ha mi mindenütt, mindig jól érezzük 
magunkat a mienkben. Ez az elemi joga minden embernek, és 
ez a jog bölcseletének alapmondata.

Anyag és törvény, vagyis a nem-ember-nem-én és az em- 
ber-én relációja a természeti törvény. Bay Zoltán szerint előbb 
volt a törvény, azután az anyag. Gyönyörű állítás. Hitvallás. Az a 
lényege, hogy a végtelen Szellem megteremtette a törvényt, 
majd az anyagot, mely azóta is engedelmeskedik neki. „Kezdet
ben vala az Ige.” Nem egyszerre teremtette a törvénynek en
gedelmeskedő anyagot? Majdnem mindegy. Ignoramus - ne 
vitassuk. Örüljünk, hogy a megmagyarázhatatlanság eviden
ciája szerint, mai tudásunk szerint: ignoramus. Nem tudjuk. 
Nem azért, mert elmaradottak, tudatlanok, tájékozatlanok va
gyunk, hanem mert legjobb tudásunk szerint ez idő szerint 
nem is lehet tudni. A természettudományban. Még kevésbé a 
többi tudományban. Van azonban olyan szféra, amelyben az 
ignorabimust is kimondhatjuk. Ahová nem tudunk áthágni, va
gyis transcendens. A tudományos kutató azonban soha se 
mondhatja ki az ignorabimust. A hívő viszont csak ebben bé- 
kélhet meg, a vallásos közösségében, a zWtósban.

Az anyag engedelmeskedik a törvénynek, a választott nép 
nem képes rá. Mi sem.
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Az egyik ember birtokolni akarja a másikat. A szerelemben - 
enyém vagy, csak az enyém. A házasságban, ez az én gyerekem. 
Az iskolában: ez az én iskolám, az én osztályom, az én tanítvá
nyom. Nem várja ki azt a ritka pillanatot, amikor egy negyven
éves valaki kimondja: én a tanárnő tanítványa vagyok. Én ve
gyészmérnök-kozmetikusként is a tanárnő tanítványa vagyok 
és maradok. Aki hallott egy ilyen párbeszédet, az nagy pillanat 
tanúja volt. Ritka pillanat. Annál gyakoribb, hogy a sok pedagó
gus minden harmadik mondatában azt mondja: tanítványom 
volt, már ekkor és ekkor én tanítottam.

A filozófia mindezek folytán nem magánügy, hanem közügy, 
közösségi ügy. Az egyes ember életérzése lehet rendezett, ha 
éppen nem éhes, nem szomjas, nem fázik, nem álmos, nem 
beteg. A filozófia azonban - ismétlem - nem egyéni életérzés, 
hanem közösségi. Ha közvetlen közelemben a másik ember őr
jöng, akkor én is aggódni kezdek, ideges leszek, szorongok, 
nyugtalankodom, egyszerre elhagy a vélt bölcsességem. A kö
zösség életérzése könnyen és gyakran megrendül, sőt tartósan 
úgy is marad. A társaság tagjai nem találják a helyüket, kifutnak 
az idejükből, oktalanul nyugtalankodnak, békétlenkednek. Zak
latott, nyugtalan, békéden lelkiállapotban nem lehet nevelni, 
mert a növendék életérzése is rendezetlen marad.

Az még csak elképzelhető, hogy valaki Diogenész hordójá
ban, tehát teljes magányában bölcsnek véli magát, de így vég
képp nem lehet nevelni. A nevelés társasjáték, a nevelésfilozó
fia kiváltképpen az. Nincs olyan egyéni lélektani irányzat, amely 
a nevelésfilozófiának alapjául szolgálhatna. Nincs és nem is le
het, mert a nevelés legalább két ember ügye.

De hagyjuk a részleteket. Ha filozófia szakosként tanult is va
laki filozófiát, ugyan mit tanult? Filozófiatörténetet, ismeretel
méletet és az adott évtizedek előtti irányzatok pocskondiázá- 
sát. Egy valamit biztosan nem tanult, nem gyakorolt, nem is 
próbálhatott meg: filozofálni. Nem tapasztaltam, és másoktól 
sem hallottam, hogy az egyetemen filozofálni késztettek volna
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bárkit is. Divat lett honunkban és napjainkban politikai esszé
ket írni filozófia címén. Kerestem, de nem találtam egyeteme
inken Szókratész-Platón viszonyokat, nem is olvastam, nem is 
hallottam ilyesmiről kis hazánkban a 20. században. Tudtom
mal csak Karácsony Sándor filozofált ifjabb társaival.
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Pedagógia

Arany János Bolond Istókja, mindig valami olyanért sóvárog, 
mit nem tanítanak a tudós tanárok. A mai Sóvár Sanyi is a hi
perbola két fókuszában van: az egyikben mint valóságos Sóvár 
Sanyi elválasztott hajával, mintás pólójában, a másikban mint 
„tanuló”, sőt a jó tanuló, a tanárok szemefénye. Valójában ter
mészetesen nem a két fókuszban van ugyanaz a gyerek, hanem 
a két fókusz mentén ívelő pályán mozog.

Még szemléletesebb ez a hiperbola-hasonlat, ha csak az 
egyik fókuszba képzeljük Sóvár Sanyit, a másikba meg Gazdag 
Gábort, a tanárt. (A két „beszélő” név megtalálható a budapesti 
telefonkönyvben.) Természetesen itt is a pályák a lényegesek. 
Sóvár Sándor tanuló is jön a végtelenből, megkerüli a fókuszát 
és megy a végtelenbe éppúgy, mint Gazdag Gábor tanár. Köz
ben, egy ideig egymáshoz nagyon közeli pályán haladnak, alig 
van közöttük valami kis köz, közvetlen kapcsolatban vannak. 
A valóságos, elválasztott hajú Sanyi és az őszülő Gábor, akarom 
mondani a „tanuló” és a „tanár” vannak ilyen távol egymástól, 
majd kerülnek közel egymáshoz, hogy újra eltávolodjanak. 
Még akkor is így van ez, ha kedvünkre valóbb „növendéket” és 
„nevelőt” írunk a tanköteles ifjabb és az idősebb tanerő helyé
be. Mert akármilyen közel kerülnek is egymáshoz, mindketten 
a végtelenből érkeztek és oda is távoznak. És hiába találkoznak 
a következő órán is, vagy akár nyolc évig naponta még oly ben
sőséges közvetlenséggel is, azonosulni nem azonosulhatnak.
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Nem azért, mert az egyik fiatalabb, a másik idősebb, hanem 
mert mindketten autonóm lények. Az egyik „egyik ember”, a 
másik meg „másik ember”. De mi minden történhet a két sze
mély között nemcsak akkor, amikor pályájuk egészen közel fut 
egymáshoz, hanem amikor már szinte végleg eltávolodtak egy
mástól, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy sohasem jutnak egy
más eszébe, mert Sóvár Sándor egyszer s mindenkorra meg
kapta a maga jelesét, Gazdag Gábor tanár úr emlékezetében 
pedig egyre ritkábban ötlik fel a jól tanuló, de rakoncátlan kö
lyök (ejnye na, hogy is hívták?), aki egyszer úgy sarokba szorí
totta valamilyen váratlan kérdéssel, hogy csak a következő 
órán tudott rá elfogadható választ adni. Akár emlékeznek egy
másra, akár nem, az kétségtelen, hogy visszavonhatatlanul ha
tottak egymásra.

Nagyon időszerűnek és termékenynek bizonyultak Kará
csony Sándornak ezek a gondolatai. Különösen nyilvánvaló ez 
a matematikával és a természettudományokkal kapcsolatban. 
A „tiszta” matematika ám maradjon meg művészetnek, jelkép
rendszernek, a valóságtól szinte független elmejátéknak. Az is 
igaz viszont, hogy a matematika a természettudományok nyel
ve, egyetlen jelentésű jelek rendszere.

Lehet, hogy a tanár és a diák érdekesen beszélget a termé
szetről, az is lehet, hogy a diák tanulságos összefüggéseket sa
játít el a tankönyvből, de természettudományos vizsgálódásról 
egyik esetben sincs szó. Ha a diáknak nincs közvetlen kapcso
lata a természettel, ha nem vizsgál, gyűjt, mér, kísérletezik, vagy
is ha nem viszonyul saját maga a nem-én-nem-emberhez, akkor 
nem folytat természettudományos tanulmányokat. Ha viszont 
létrejön ez a magánügye a természeti jelenségekkel, akkor már 
van értelme annak, hogy ezt megbeszélje a másik emberrel, a 
tanárával, diáktársaival, vagy közvetve a könyvek szerzőivel.

A környezeti neveléssel kapcsolatban már kifejtettük, hogy 
milyen termékenynek bizonyult e gondolatok összekapcsolása 
Karácsony Sándor fejlődéslélektanával. Nem érdemes a kis-
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gyereket kísérletezéssel kínozni, annál eredményesebb meg
figyelésre, leírásra kapatni. Figyeljük meg együtt a petúniát, 
próbáljuk meg a részeit elnevezni, keressük meg az egyetlen 
jelentésű növénytani szakkifejezéseiket. Később gyűjtsünk a 
petúniához hasonló növényeket közelebbi és távolabbi kör
nyezetünkből, sőt - most már csak leírások, képek alapján - az 
idegen tájakról is. Nemcsak növényeket, hanem állatokat is. 
Ha elég nagy lett a gyűjtemény, akkor rendet kell rakni benne, 
rendszerezni kell. Előbb a magunk módján, ahogy gondoljuk, 
és ha rájövünk, hogy rendszerünkben nincs igazi rend, akkor 
már érdekes lesz a tudomány rendszerező elve, a rokonságon, 
származáson alapuló szisztéma.

A zöld algától a búzáig minden növény a Napból él, ponto
sabban a napfény energiájának felhasználásával építi fel saját 
testét. Vízből és levegőből csinál cukrot, vagyis H2O-ból és 
CO2-ből és napfény-energiából levélzöld segítségével épít sző- 
lócukrot. A mennyiségi viszonyokat részben feltüntető képlet
tel ezt így fejezzük ki:

6 CO2 + 6 H2O + energia -> C6H12O6 + 6 O2
Ezek a képletek, ezek a mennyiségi összefüggések, illetve az 

ilyesfajta egyenletek nemcsak a növények, az állatok, hanem a 
mi életünknek is az alapjai. Mire a növendék jól megtanult 
megfigyelni és leírni, és jól tudja gyűjteményét csoportosítani, 
rendszerezni, addigra kamaszkorában eredményesen tehet fel 
saját maga kérdéseket a természetnek.

Azért vettünk biológiai példát, mert szükségszerűen magába 
foglalja a kémiai és fizikai folyamatok ismeretét. így nyilvánva
lóvá válik, hogy a természettudományok nyelve végső soron a 
matematika.

A kísérletezés elvezet a szabályszerűségek, a törvények felis
meréséhez. Nincs unalmasabb dolog, mint bevágni, hogy a 
nyugalomban lévő, egészséges, felnőtt ember percenként 16-szor 
vesz lélegzetet. Ha azonban megértjük azt a kísérletet, melyből
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kitűnik, hogy miért annyi a légzésszám, akkor a természeti tör
vények matematikai kifejezése is világossá válik.

A természettudományos kutatómódszerek és Karácsony Sán
dor fejlódéslélektani fázisai tehát az alábbiak szerint állíthatók 
párhuzamba. A deszkriptív módszert jórészt megfigyeléssel, 
nevek utánzásával sajátítja el a kisgyerek. A kölyök már gyújt, 
összehasonlít, és ha már elég nagy a gyűjtemény, akkor meg
próbál rendet rakni, rendszerezni. A kamasz szabályokat, tör
vényszerűségeket keres, kísérletezik. Az ifjú elméleti összefüg
géseket próbál felismerni, dogmákat alkot, majd kétségbe 
vonja helytálló voltukat, és új teóriákat gondol ki.

Az elmúlt évtizedekben sokféle integrációs törekvésnek le
hettünk tanúi. Németh László már A tanügy rendezésében írt a 
tantárgyak testvéresüléséról, összevonásáról és nyomában vagy 
tőle függetlenül sokan próbálkoztak a szétdarabolódott iskolai 
műveltség egységesítésével. Ezek a lelkes kezdeményezések - 
sajnos - előbb-utóbb kifulladtak. Többnyire azt hozták fel a ku
darc okának, hogy nem lehet minden osztályba egy univerzális 
műveltségű Németh Lászlót beküldeni. Tehát a tanárképzés
nél kellene kezdeni, a tanárképzés azonban ebbe az irányba jó
formán meg se moccant. A probléma véleményem szerint mé
lyebben van. Nem lehet történelem és néhány más tantárgy 
köré csoportosítani az iskolai művelődést. Mert nagyon érde
kes ugyan a természettudományok története, de nem azonos a 
természet tényleges vizsgálatával, a terepgyakorlatokkal, a tar
tós megfigyelésekkel és a kísérletekkel. Márpedig ahol a nö
vendékek nem kerülnek közvetlen kapcsolatba az ásványok
kal, kőzetekkel, a mágnespatkóval, a vasreszelékkel, a rozsdá- 
sodással, a csiperkegombával, a spenóttal és a kutyával, hanem 
csak beszélnek róluk, ott nem folyik természettudományos 
foglalkozás.

Minden egész eltörött és mindaddig töredékes marad, amíg 
tudomásul nem vesszük, hogy végső fokon mindenféle neve
lés nyelvi nevelés. Mert a nyelv jelrendszer, mely egyetlen je-
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lentésű vagy egyetlen jelentésűvé válhat. Vegyünk két szélsősé
ges példát: az énekórát és a vallásórát. Az énekórán elhangzik a 
szép pentaton dal:

Kicsi madár, jaj de fenn szállsz,
Mi az oka, alább nem jársz. 
Alább szállnék, de nem merek, 
Mert én senkit sem ismerek.

Nyilvánvaló, hogy ebben a dalban a kicsi madár nem a köznyel
vi madár és nem is a tollas gerinces, hanem a szerelmesek jel
képe. A Bibliában a galamb, a hal, vagy a bárány nem gerinces 
állat, hanem szakrális jelkép.

Ha tudatosul, hogy a jelrendszer és az irodalom jelképrend
szere a köznyelvből formálódik, akkor megszűnik a pedagó
gusképzés „megoldhatatlan” problémája és helyreáll a világ 
rendje, a jelenségek és a tünemények egysége.

Ebben a vonatkozásban nemcsak kortársaihoz viszonyítva 
értékes Karácsony Sándor felfogása, hanem ma is aktuális az el
igazítása. Nem módszertani csodafegyverekre van szükség, ha
nem a pedagógiai alapviszony helyreállítására, a nevelő és a 
növendék kapcsolatának rendezésére.

Hihetetlenül előtérbe kerültek a különféle módszerek. Jel
lemző, hogy Kodály Zoltán hiába küzdött életében a „Kodály- 
módszer” kifejezés ellen, és ajánlotta helyette inkább a koncep
ciót. Hűséges tanítványai ma is folytatják ezt a harcot, jobban 
mondva szélmalomharcot, mert a „módszer” feltartóztathatat
lanul terjed. Pedig nem a metodika az elsődleges, hanem a pe
dagógiai alapviszony.

íme két érdekes példa. Mint már említettük, Karácsony Sán
dor munkásságáról az újabb időkben két kandidátusi érte
kezés készült. Az egyik Lendvai L. Ferencé, a másik Lányi Gusz
távé. Lendvai kandidátus-vezetője Lukács József volt, Lányié 
pedig Huszár Tibor. Lukács József személyesen ismerte Kará-
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csony Sándort és nem vonta ki magát hatása alól. Filozófiai te
vékenységéből következett, hogy a vallásbölcseleti témákkal 
foglalkozva szükségét látta a Karácsony-életmű behatóbb vizs
gálatának, ezért adta a Karácsony-művet feldolgozásra Lendvai- 
nak. Huszár Tibor nem ismerte személyesen Karácsony Sán
dort, de maradandó hatást gyakorolt rá egy kiváló tanítvány, 
Barczán Endre, aki középiskolai tanára volt. Úgy emlékezett rá, 
hogy Barczán olyan tanár volt, aki tisztelte a diákok autonómi
áját és nem csak jóindulat, hanem valami meleg szeretet is su
gárzott belőle. Huszár érdeklődési körébe is beleesett, hogy a 
demokratikus múltú, de a „fordulat éve” után méltatlanul hát
térbe szorított, katedrájáról eltávolított személyiségekkel fog
lalkozzon. Sántha Kálmán orvosprofesszorról ő maga írt köny
vet, Karácsony Sándorról pedig aspiránsával íratott. Karácsony 
Sándor életművének elmélyültebb vizsgálatát szorgalmazta még 
egy akadémikus, Pataki Ferenc is. Egyébként Pataki is ismerte 
személyesen Karácsony Sándort és az ő tanítványai rendezték a 
Debreceni Egyetem Pszichológia tanszékén az első tudomá
nyos ülést a Karácsony Sándor alapította Társaslélektani Inté
zetről.

Pedagógiai alapviszony: a nevelő neveli a növendéket. Egyik 
ember a nevelő, a másik ember a növendék, kapcsolatuk köz
vetlen. De hol vagyunk már ettől a tévé, a számítógép és az 
internet világában? Ne hamarkodjuk el a dolgot. Karácsony 
Sándor is sokat foglalkozott a közvetett neveléssel és lehetősé
gével. Ilyen az írás is, a kézírás is közvetett akció. Ilyen a sajtó 
is, a nyomtatott közvetett érintkezés. Tudjuk, hogy Az Erő 
című folyóiratban folytatásokban jelentek meg A tanulás mes
terfogásai, A nyolcéves háború és A csúcsai front. Ebben a fo
lyóiratban számtalan szerkesztői üzenet olvasható, ahogy azt 
már korábban említettük. Azt is megírtuk, hogy a természetes 
rendszerben a szerkesztői üzenetek egy könyv önálló fejeze
tévé szerveződtek. Az Erőben igen fontosak a rajzok, a képek. 
A Nyelvtanból tudjuk, hogy ha a szó nem idéz fel képet, akkor
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képtelen közlés jön létre, vagyis szócséplés. A sajtóban megje
lenő kép önmagában is közvetett üzenet. A sajtó csak látvány, 
akár betű, akár kép, akár mindkettő. A rádió viszont csak 
„hall-vány”. A beszéd, a hang is csak egy irányban hat, az adótól 
a vevőig. Karácsony Sándor sokat foglakozott a rádióval, elő
adásokat tartott a rádióban, már 1930-ban énekes jelenetet 
adatott elő cserkészeivel. Szóba került társaságában - félig tré
fásan - a telefon is, hiszen már akkor is előfordult, hogy az 
édesanya telefonon irányítgatta otthon lévő gyerekeit. A tele
fon már nem egyirányú, mint a rádió, hanem kölcsönös, de 
szintén közvetett. Végül sokat foglalkozott szerzőnk a filmmel 
is. A néma film és a hangos film problematikája külön kérdés. 
Egy olyan természetfilmben, mint például a Nyitány, fölösleges 
a beszélő, beszéljen egyedül a mozgókép. A Fény és árnyékban 
viszont értelmetlen volna, hogy egy férfi és egy nő egy hosszú 
percen át ül egy pádon, és nem halljuk, hogy mit beszélnek.

Karácsony Sándor tehát nagyon is sokat foglalkozott a köz
vetett viszonyulás, az indirekt interakció valamennyi korabeli 
lehetőségével. A tévével és a többi médiummal nem foglalko
zott, mert nem foglalkozhatott. De számomra emlékezetes az a 
próbálkozásom, amelyet Karácsony Sándor gondolatai alapján 
a magyar televízióban 1969-ben vittem véghez. A „Tudomá
nyos tudakozó” sorozat élő adásban ment, telefonon vártuk a 
kérdéseket és addig nem mentünk tovább, amíg a tudósok 
mellett ülő gimnazisták ki nem nyilvánították, hogy értik a be
érkezett kérdésre a választ. Ezek a diákok adták a visszaje
lentést, vagyis ők voltak a megértés zálogai. A későbbi tévé-fe
lelősök nem merték vállalni a spontán élő adást, legfeljebb jól 
előkészített stúdió-beszélgetéseket közvetítettek. Ezek szintén 
egyirányú adások voltak, a stúdióból a néző-hallgató felé. A te
levízió ma tulajdonképpen otthoni mozi, amit nevelői körök
ben többnyire szidni szoktak. Pedig nem a televízió, az eszköz 
a hibás, hanem a szerkesztés: közvetíthetnek akciófilmet vagy 
istentiszteletet egyaránt, mindkettőt jól vagy rosszul.
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A számítógépek elterjedésével gyakran előfordult az a szitu
áció, hogy nem a tanár tanította tanítványát, hanem a tanítvány 
tanította tanárját a gép használatára. Ilyen viszony előfordul
hat és jó is, hogy előfordul a tanórán vagy akár a tanulmányi ki
ránduláson is. A pedagógiai alapviszony nemcsak azt jelenti, 
hogy a nevelő növeli a növendéket, hanem azt is, hogy növe
kedvén nevelünk.

A magyar pedagógiának egy baja van, de az halálos: nincs 
neki filozófiája. így volt ez akkor is, amikor Karácsony Sándor ezt 
a diagnózist leírta 1941-ben és így van ez azóta is, mindmáig.

Nincs nevelésfilozófiánk, mely áthatná a nevelőközösségein
ket és neveléstudományunkat.

Ne írjuk kizárólag a megvalósulni akaró szocializmus évtize
deinek számlájára a nevelés minden színteréről és pillanatából 
kínosan hiányzó filozófiát. Hiányzott ez a korábbi évtizedek
ben is. Ha csak az 1920-as évek elejére tekintünk vissza, amikor 
Karácsony Sándor pedagógiai munkássága kezdetét vette, ak
kor sem volt a nevelés elméletének és gyakorlatának bölcseleti 
alapja. Úgy próbálták feltüntetni, mintha lett volna, pedig nem 
volt. Nem volt a következő fél évszázadban sem, bár akkor is 
nagyon szajkóztatták, hogy van. Dicstelen játék volna, ha be
mennék egy akármilyen fokú, kiválónak mondott nevelőtestü- 
leti értekezletre és megkérdezném, hogy mi a testület közös 
nevelésfilozófiai álláspontja, netán egyáltalán van-e a tisztelt 
karban valaki, aki ilyesmit meg tudna fogalmazni, vagy akár
csak meg tudna nevezni. Egyébként - indirekt módon - sok
szor megpróbáltam, bízvást mondhatom, nincs. Aki egykor el
kötelezett marxistának vallotta magát, az már régóta szégyenli, 
és annak idején se tudta, hogy mi következik e tisztes 19. szá
zadbeli ideológiából az ő pedagógiai munkájára. Nincs válasza 
a „humanistának” se, a „modernistának” se. Válaszolnak ugyan 
valamit, de az nem is hajaz a filozófiához.

Egyetem, pszichológia, logika, filozófia, nevelésfilozófia. Mit 
tudott minderről Józsi bátyánk és Juli nénénk? Pedig hat gyere-
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két neveltek fel tisztességgel. Igaznak tűnik ez az ellenvetés, de 
mégsem állja meg a helyét. Mert ha egykori kedves bátyánk és 
nénénk „nevelő munkájára” gondolunk, akkor is vegyük eszünk
be, hogy ők mi módon ápolgatták, gyógyítgatták gyerekeiket, 
akár Szentbékkállán éltek, akár Szirákon, akár Szegeden. Nem 
hallottak az antibiotikumokról és nem adattak csemetéiknek 
gammaglobulint, ha beköszöntött a nyirkos, őszi idő. De is
merték a füveket, fákat és közösségben éltek falun és városon 
egyaránt. Közösségben éltek, nem csoportos magányban. Bölcs 
öregektől tanulták és hagyományozták tovább a szülői mester
séget és a természet rendje szerint élték és éltették az életet. 
Hol vannak ettől a mai szülők és nevelők, akár falun, akár váro
son? Milyen furcsa volna, ha a mai szülők, vagy pláne ifjú höl
gyek és férfiak more patrio, őseik szokásai szerint próbálnának 
a rájuk bízott csemetékkel foglalatoskodni. Tudván tudják, 
hogy melyik legújabb antibiotikumot „írassák fel”, de buzgón 
alkalmazzák azokat a „nevelési eljárásokat” is, melyeknek ere
detéről fogalmuk sincs.

Az orvosnak - akivel a tanár felíratja a patikaszert - van filo
zófiája. Nem 21. vagy 20. századi, de legalább 19. századi. Nem 
ma érvényes, de filozófia. Nem biztos, hogy a doktor tudja a 
nevét, de alkalmazza a pozitivizmust. A kísérletileg igazolt is
mereteket. Az oki kezelést, a kauzalitást. Vagy legalább az ex 
adiuvantibus eljárást: lássuk, mi segít. Az ugyancsak felsőokta
tási diplomás nevelőnek még ilyen filozófiai alapjai sincsenek, 
mert nem orvos, hanem pedagógus.

Szörnyű divat, hogy a hatéves kisiskolásra egy pedagógus 
már októberben rámondja: ez a gyerek autista. A pszichiáter 
sok vizsgálat után, más szakemberekkel konzultálva, nehezen 
mond ki egy ilyen diagnózist, mi pedagógusok meg könnyen 
kibökjük. Mert nincs még pozitivista filozófiánk se. Nem az or
vosok pozitivizmusát akarom én ajánlani, hiszen a pedagógiá
ban ezzel a jelentős 19. századi eszmerendszerrel úgy se lehet 
semmire se menni. Csak azt próbálom érzékeltetni, hogy az or-
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vosnak, a mérnöknek - tudva, nem tudva - de van filozófiai 
alapja, a tanárnak pedig nincs. Mi az orvosé? Lehetséges-e a 
gyógyítás, vagy még inkább a megelőzés? Adott esetben lehet
séges, ilyen okból, ilyen feltételek között, ilyen eszközökkel? A 
mérnöké: Lehetséges-e itt, ilyen anyagból, ilyen körülmények 
között íuggőhidat építeni? Igen, a tudomány mai állása szerint 
ezt a betegséget meg lehet előzni, vagy meg lehet gyógyítani. 
Vagy - sajnos - nem lehet. Lege artis, a mesterség szabályai sze
rint itt és most vagy igen, vagy nem. Minthogy az orvosi vagy 
mérnöki „mesterség” írott és íratlan törvényei szerint van, ami 
lehetséges, és van, ami ez idő szerint nem az.

Lehetséges-e egyáltalán a nevelés? Hiszen akár kisdedről, 
akár kamaszról van szó, egyik se idomítható kiskutyaként, 
mert öntörvényű személyiség, autonóm lény. Lehetetlen tehát 
a nevelés? Bizony az. De valahogy mégsem az, hiszen valami
lyen módon mégiscsak növekednek a növendékek.

Érdemes szemügyre venni azt a neveléstudományi környe
zetet, amelyből Karácsony Sándor elindult. A budapesti tudo
mányegyetemen Fináczy Ernő adta elő akkoriban a pedagógi
át. Karácsony Sándor nagyra becsülte és tisztelte professzorát. 
Többször is megemlékezett róla. Amikor megjelent Fináczy di
daktikája és a 19. századi neveléselméletekről szóló könyve, 
akkor tartozó kötelességének mondta, hogy átszármaztassa 
azokat a gondolatokat, amelyeket egykori mesterétől öröksé
gül nyert. Megállapította, hogy Fináczy életművének jó része 
valóságos életté vált tanítványai révén, minthogy a korabeli kö
zépiskolai tanárok nagyobbik fele az ő keze alól került ki. 
Fináczy működése elősegítette, hogy a gimnáziumok nevelő 
munkájában érvényesüljön a történelmi folytonosság. Ez a pe
dagógiai alapvetés nem nélkülözte a filozófiai elemeket, nem 
volt teljesen azonos Herbart nézeteivel, de a központban még
iscsak Herbart műve volt. Pszichológiai nézőpontból az értel
mi működéseknek rendelte alá az akarati megnyilvánulásokat. 
Szinte kizárólagos volt az a felfogás, hogy a nevelés nem más,
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mint az értelemre való ráhatás. A képzeteket a sokoldalú érdek
lődés felkeltésével és ébrentartásával kell kiművelni, az össze
függéseket pedig spekulációval kell megismertetni. Karácsony 
nem tette magáévá a mechanisztikus pszichológiára alapozott 
pedagógiát, mivel felfogása szerint Fináczy célkitűzéseit már a 
szellemtörténeti iskola is meghaladta, nem szólva arról, hogy a 
„sokoldalú érdeklődés” kiművelésével nem lehetett egybe fog
lalni az atomizált világképet. Nem lehetett egyensúlyba hozni a 
tárgyi és az alaki képzést sem, mivel ez a kettősség a valóságban 
sohasem létezett. Karácsony azért volt ideális tanítványi viszony
ban Fináczyval, mert egyetlen tételét sem fogadta el küzdelem 
nélkül, és amit elfogadott, azt is újrafogalmazva adta tovább.

Schneller István világnézetileg lényegesen közelebb állt Ka
rácsonyhoz, mint Fináczy. Személyes kapcsolatuk több évig 
tartott, mivel Schneller aktív szerkesztőbizottsági tagja volt Az 
Erő című ifjúsági lapnak. Schneller hosszú kolozsvári és rövi- 
debb szegedi működésével a magyarországi pedagógiai köz
gondolkodás egyik meghatározója volt. Személyiség-elmélete 
korszerűbb volt Fináczy mechanisztikus pszichológiájánál. 
A személyiség több, mint az egyéniség: annak „etizált” (erköl
csileg nemesített) és tudatosult formája. A nevelésnek az a lé
nyege, hogy az egyéniséget személyiséggé fejlessze és azt az 
egyetemes emberi közösség szerető tagjává tegye. „A személyi
ség pedagógiká”-jának ez a koncepciója felszabadulást hirde
tett az egyoldalú intellektualizmus alól, de a nép, a nemzet ne
velésének problémakörében csak általánosságban mozgott. Ez 
az egyik oka annak, hogy Karácsony hiába szerette volna talál
kozásuk éveiben az akkor már aggastyán Schneller tanítványá
nak tudni magát. A másik ok az volt, hogy a kultúra önértéké
ről és a nevelésben betöltött szerepéről hangoztatott Schnel- 
ler-féle nézetek Karácsony számára már túlhaladottak voltak.

Imre Sándor olyannyira Schneller István tanítványának val
lotta magát, hogy olykor nem tudta megmondani gondolatme
netéről, hogy az sajátja-e vagy mesteréé. Karácsony baráti sze-
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retettel és igaz nagyrabecsüléssel viseltetett Imre Sándor iránt, 
de már 1924-ben megállapította, hogy a nemzetneveléssel fog
lalkozó tanulmányok inkább csak célkitűzéseket tartalmaznak, 
és nem kerül sor azoknak a következtetéseknek a levonására, 
amelyek a történeti adottságokból, az adott tanügyi szervezet
ből és módszerekből következnek. Ezért a magyar nevelésről 
körvonalazódott problémák nem oldódtak meg, hiábavaló volt 
az a feltételezés, hogy a nevelés sorsa a tárgyias, objektív gon
dolkodás elterjedésével meg fog javulni.

A hazai reformpedagógia vezető alakjával, Nagy Lászlóval 
Karácsony 1919-től kezdve szoros kapcsolatban volt. Előadott 
a Szülők Iskolájában és bemutató nyelvtanórákat tartott Ne- 
mesné Müller Márta Családi Iskolájában. Az őszinte rokon- 
szenv nem akadályozta meg abban, hogy el ne ítélje azokat a 
nyelvészeti abszurdumokat, amelyeket a „gyermekszerűség” 
jegyében jóhiszeműen követtek el a reformpedagógusok. Ka
rácsony gyakori szerzője volt A jövő útjain című folyóiratnak, a 
Gyermekvédelemnek pedig több évig volt társszerkesztője. 
Máday István révén szoros kapcsolatok fűzték az Individuál- 
pszichológiai Egyesülethez. Részletesen méltatta a mélylélek
tani iskolák eredményeit, de nem hallgatta el kritikai észrevé
teleit. Az európai pedagógiai irányzatokkal nemcsak a szakiro
dalom révén volt kapcsolatban, hanem igen sok svájci, francia, 
angol, skandináv, német és más nyugati tudóssal is személyes 
kontaktust ápolt, amíg a második világháború ezt lehetetlenné 
nem tette.

Ebben az összefüggésben szükséges megemlékeznünk a ne
velési célokról. Ha az elmúlt sok évtized nevelési dokumentu
mait áttekintjük, nehéz nem szatírát írni a nevelési célokat tar
talmazó részletekről. Ellenállok ennek a kísértésnek, és arra 
szorítkozom, hogy a Karácsony Sándor által megfogalmazott 
nevelési célokat áttekintsem.

A legfőbb nevelési cél természetesen az eszmei cél. A tudo
mányban az az eszmei cél, hogy a növendék felismerje az érvé-
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nyes tételeket, és elvesse a tudományos köntösbe öltöztetett 
ismeretterjesztő ponyvát. Ez a képesség csak akkor alakulhat 
ki, ha a nevelő valóban társa a növendéknek, és nem magama
gát mutogató egoista, aki mindenáron eszményképe kíván len
ni tanítványának. A pedagógiai erósz - ez a különleges szere
lem - könnyen pervertálódik és ilyenkor a „nevelés tárgya” 
csak arra való, hogy a „nevelés alanyát” istenítse. Az irodalmi, 
zenei, vagy bármilyen más művészi nevelés célja a formákban 
való gyönyörködés képességének kialakítása és a kontárság, a 
formátlanság elvetése. A közösségi élet technikája az ildomos 
munka, az ügyes, praktikus tevékenység, melynek ellentéte a 
lélektelen robot. (A Karácsony használta ildom nem azonos az 
illővel, az illedelmessel, bár ma már kiváló stiliszták is összeté
vesztik a kettőt. Érthető, hiszen a régies ildom szó sok nyelvész 
szerint jelentésváltozáson ment keresztül.) Az eszmei érték 
csak úgy lehet a nevelő és a növendék közös célja, ha az egyik 
fél többet ad magából, mint amennyi értelemszerűen telik 
tőle, a másik fél pedig nem parazita módon, élősködőként igé
nyel. A vallásos nevelésnek az a célja, hogy elfogadja az Ő kije
lentett igényét a növendék iránt. Vagyis azt, hogy szentek va
gyunk, mert Ó igényel minket. Nem vagyok profán, mert ami 
az Istené, az szent. Nevelő és növendék ilyen módon egy „szek
ta” tagjai, mert egyaránt az tartja őket össze, hogy követői Vala
kinek és nem betyárbecsületből maradnak együtt.

Szóljunk a nevelési feladatokról is. A hagyományos tanter
vekben mindig sok gondot okozott a célok és a feladatok elkü
lönítése. Tegyük túl magunkat azon, hogy van-e ennek külö
nösebb értelme és kövessük a tantervi hagyományokat.

Karácsony Sándor a nevelési feladatokat a tudományos, a 
művészi, a jogi, a társadalmi és a vallásos életben vizsgálta.

A tudományos életben azt tartotta a legnagyobb értéknek, 
hogy a tudós világosan mondja el, írja le tételeit. Személy sze
rint ma is nagyra értékelem és elsődlegesnek tartom ezt a meg
állapítását. Némi iróniával ugyan azt szokták mondani, hogy
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annál nagyobb tudós valaki, minél kevésbé lehet érteni állítá
sait. Érdemlegesebb felfogás, hogy akkor értékes a tudomány, 
ha a gyakorlatban alkalmazni lehet. Napjainkban is folyton föl
merül, hogy a tudomány értékmérője a haszon. Én - szerzőnk 
felfogásával egyetértve - ma is azt tartom, hogy a tudomány ér
tékmérője a világosság.

A művészeté pedig az őszinteség. Vannak, akik ma már ezt is 
elavult nézetnek tartják. De én kitartok e mellett a felfogás 
mellett, mert csak akkor tudok a műalkotásban magamra is
merni, ha a poéta fenntartás nélkül maga-magát adja. Nem tu
dom elfogadni, hogy a művészetnek kizárólag az élvezhetőség 
az ismérve.

Ugyanígy vagyok a jogi értékkel is. Akkor rendezett az életér
zésem és mindnyájunk életérzése, ha függetlenek vagyunk. Ha 
saját törvényeink szerint élhetünk, ha autonómiánk sértetlen. 
Máskülönben rabszolgának érezzük magunkat.

A társas élet, a társadalmi lét csak akkor lehet értékteremtő, 
ha szabadok vagyunk. A szabadság nem valami idealizált álla
pot, hanem olyan közösség jellemzője, amelyben én is, te is, 
mindnyájan úgy tudunk viselkedni, hogy az kölcsönösen elvi
selhető legyen számunkra.

A vallásos nevelés akkor értékes, ha a nevelő egész életével 
tanúsítja a növendék számára azt, amiben hisz. Egész életével, 
akár a mártíriumig. Aki csak régmúlt hőstetteit regéli, az 
olyan, mint az obsitos, akinek a szavára nem ad az ifjúság.

Teljesen egyedülálló és helytálló Karácsony Sándornak az a 
gondolamenete, ahogy az értékrendszer kifejlődését a kisgye
rekkortól a felnőttkorig felvázolja. Mindnyájan tudjuk, hogy a 
kisgyermek számára a legnagyobb érték az étel. Ebből idővel 
készletet gyűjt, egész kis vagyont halmoz fel. Aztán rájön arra, 
hogy van olyan általános csereeszköz, amely praktikusabb, 
mint a vagyonának legértékesebb darabja, például egy színes 
üveggolyó. (Ma már persze az üveggolyót felváltotta például a 
számítógépes játékprogram.) Az általános csereeszköz köztu-
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domásúan a pénz. Sokszor megrettennek a szülők, hogy aján
dékozó kedvű, kedves gyerekük egyszerre milyen pénzéhes, 
zsugori fickó lett. Pedig nincs másról szó, csak éppen arról, 
hogy csemetéjük megtanulta, milyen mindenre jó csereeszköz 
a föníciaiak találmánya. Eljön az ideje annak is, amikor a felnö
vekvő személyiség számára világossá válik, hogy a pénznél is 
értékesebb a pénzfialó pénz, a tőke. Innen már csak egy lépés, 
de nagyon nagy lépés a találmánynak, vagy más eszmei érték
nek a felismerése. Az ifjú számára az emberiesség, a humánum 
mindennél többet ér. Később némelyek eljutnak az örök érté
kek megbecsüléséig, a tanúbizonyság képességéig.

Megítélésem szerint a felsorolt nevelési feladatok ma éppoly 
aktuálisak, mint a 20. század első felében voltak. Lényegében 
az értékelő képesség fejlődése is éppúgy megy végbe, mint 
egykor.

Voltak, akik Karácsony Sándor felfogását avval vádolták, 
hogy nem sokat törődik a módszerrel, sőt még az a kifejezés is 
elhangzott, hogy „módszertani nihilista”. Tény, ami tény, mű
veiben negyedrendű problémaként tárgyalja a módszert, a ne
velés, a tanítás módszertanát. Mit kíván megoldani a módszer, 
és mit igyekszik tudományosan taglalni a módszertan? A „ho
gyan” kérdését. Ez valóban negyedrendű kérdés. Függvénye 
annak, hogy „mit?”, „miért (vagyis mi okból és mi végre)?” taní
tunk. Mit tanítunk, pontosabban mit tanítsunk? Azt, aminek 
nevelő ereje van. A Nyelvtanból például tudatosan kihagyja a 
szerző a hét v-tövű ige felsorolását (hisz ~ hívő, visz — vivő 
stb.), mert az ilyen lexikális ismeretnek nincs nevelő ereje. 
Nem teszi könnyebbé a kommunikációt. Miért, vagyis mi ok
ból tanítunk, vagy kellene, hogy tanítsunk? Azért, mert a fejlő
dő lélek gyarapodik a nyelv kincseivel, a holt nyelvvel, a nép
nyelvvel, a régi anyanyelvi kultúrával, az élő idegen nyelvek 
világával. Ezért kell magyart, latint, franciát tanulni. (Más kul
turális közegben más nyelvek iktathatok be.) Mi végre tanu
lunk nyelveket, matematikát, természettudományokat? Az a
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célja mindennek, hogy a másik emberrel, a többi emberrel, a 
más valamivel, a természettel szót értsünk, hogy otthon le
gyünk a világban. Hogyan lehet mindezt elérni? Úgy, ahogy Ka
rácsony Sándor csinálta. Ahogy ő csinálta, vitathatatlanul sike
res volt. De utánozhatatlan. Itt és most, nekem és neked más
ként kell csinálni. Lényegileg talán ugyanúgy, de formailag 
föltétlenül másképp. Ahogy a te személyiségedből árad, és 
ahogy növendékeid autonómiáját nem sérti.

Ez nem módszertani nihilizmus, még kevésbé módszertani 
utasítás, hanem a legigényesebb válasz a hogyan kérdésére. 
Napról napra, szituációról szituációra újra fogalmazandó a válasz.

Nagyon jellemző, hogy Karácsony Sándort, aki pár excel- 
lence pedagógusnak mondta magát, azért kárhoztatták, mert 
növendékei voltak. Az nem furcsa, hogy a kereskedőnek vevő
köre, az orvosnak pacientúrája, az ügyvédnek klientúrája van, 
de az furcsa, hogy a pedagógus Karácsony Sándornak növen
dékei vannak. Ez felháborító volt már az 1920-as években is, de 
az 1940-es és az 1950-es évek elején tételesen meg is fogalmazták. 
A magyar világnézet című könyvben részletesen olvasható, 
hogy azok az oktatók, akiket nem vesz körül tanítványi közös
ség, féltékenyek arra, akit az ifjúság egy csoportja követ. Miu
tán a negatív egyedek nem tudják zsoldjukba fogadni vagy jani
csárrá képezni hallgatóikat, megpróbálják agyonhallgatni azt a 
professzort, akinek követői vannak. Ha az eljelentéktelenítés 
nem megy, akkor deklarálni kell, hogy a mester tételei tudo
mánytalanok, eszméinek követői pedig naivak. A próféta be
teg, sőt idegbeteg, sőt bűnöző, nemzetgyalázó, kommunista, 
akit tanítványaival együtt legjobb volna likvidálni. (1941-ben a 
„kommunista” jelző nem volt éppen veszélytelen, mégha olykor 
enyhébb formában szalonbolsevikként emlegették is.) 1950- 
ben a kommunista párt legfelsőbb vezetősége természetesen 
nem a kommunista vádat fogalmazta meg, de azt változatlanul 
fenntartotta, hogy Karácsony Sándor nagy hatással van az ifjú
ságra, tehát katedrájáról el kell távolítani.
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Ennek a neveléselméletnek értékelését nem fejezhetem be 
másként, mint a Karácsony Sándor által sokszor idézett Pál 
apostoli igével: „én plántáltam, Apollos öntözött, de Isten adta 
a növekedést”.

Karácsony Sándor nevelésfilozófiája túl utal önmagán, ide 
utal a Bibliához. Mert az a nevelés célja, hogy a növendék 
bölcs, szép, igaz, szabad és szent legyen. Tudjuk, hogy a böl
csességet az Isten adja, Salamon király is az Istentől kérte és 
kapta. Az Isten ajándéka, vagy ha jobban tetszik filozófiai nyel
ven, az Isten attribútuma az igazság, a szabadság és a szépség 
is. Szent pedig az Isten és mindenki, aki elfogadja, hogy Ő álta
la szent lehet.

Ezért tudományos érvény, hogy a nevelés végső fokon csak 
áhítatos, vallásos nevelés lehet.

Karácsony Sándor tevékenységének és műveinek központi 
jelentőségű eleme a bibliaolvasás. A naponkénti bibliaolvasás, 
a bibliaolvasó közösség és a bibliaolvasó kalauz.

A naponkénti bibliaolvasás lényege nem az elmélyült stúdi
um, nem is a megszokás, vagy a tanulságos olvasmányok kiak
názása, hanem a naponkénti erőforrás. Az egyén olvassa a Bib
liát, de tagja egy kisebb bibliaolvasó közösségnek, más néven 
bibliakörnek és annak a körülhatárolhatatlanul nagy együttes
nek, amely szintén erőt kíván meríteni a bibliaolvasásból.

Az a bibliakör, amely az 1920-as évektől kezdve Karácsony 
Sándor körül összejött, többször változtatta az olvasás rendjét. 
Sohasem tudott egészen megbékélni az ún. „leszakítós naptár” 
divatjával, bár maga Karácsony Sándor is részt vett ebben a tisz
teletreméltó mozgalomban. így jött létre A szeretet című 1936. 
évi sorozat, mely 1997-ben önálló füzet formájában is megje
lent a Csökmei Kör kiadásában.

Szintén nagyon érdekes igénynek kívánt eleget tenni Kará
csony Sándor, amikor azoknak kívánt segíteni, akik elhatároz
ták, hogy „na én most elolvasom az Ószövetséget meg az Új
szövetséget is egyfolytában”. 1936 márciusában elkezdte Mó-
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zes I. könyvének 1. részétől és Máté evangéliumának 1. részé
től egy folyóiratban párhuzamosan magyarázni az írásokat. Ezt 
a tevékenységét 1939 márciusában kénytelen volt abbahagyni, 
de 1948 szeptemberében tovább folytatta egészen 1948 de
cember 20-áig, amikor végleg betiltották sorozatának kiadását. 
Ezek az írásai is megjelentek önálló kötetben, 1995-ben, Hata
lom alá vetett ember címmel.

Többféle próbálkozás után 1940-re kialakult a bibliaolvasó 
kalauznak egy olyan rendje, amely mindmáig érvényben van. 
Ennek az a lényege, hogy a teljes írás Istentől ihletett, vagyis 
hogy nem szemelgetünk, válogatunk az Ó- és Újszövetség 
könyveiből, hanem párhuzamosan olvassuk mindegyiket. Az 
ún. ünnepi félévben - tehát ádventtől áldozócsütörtökig - a 
Szentírásnak azok a könyvei kerülnek sorra, amelyek Krisztus
ra vonatkoznak, tehát a próféciák és az evangéliumok. Az ún. 
ünneptelen félévben kerülnek sorra a többi könyvek.

Az Exodus Könyvkiadó és késői utóda, a Csökmei Kör termé
szetesen nem adhatta kiadványait ingyen, de a kalauzt mindig 
ingyen terjesztették. A Csökmei Kör 2002-ben már a LXIII. ka
lauzt adta ki.

Másik nagy és sok évtizedes munkássága Karácsony Sándor
nak a gyülekezeti éneklés megjobbítására irányult. Arokháty 
Bélával, a kiváló egyházzenésszel együttműködve részt vettek 
annak a református énekeskönyvnek a megalkotásában, ame
lyet Jugoszláviában adott ki 1939-ben Ágoston Sándor püspök 
vezetésével az ottani református egyház. Ennek a kiadványnak 
az volt a lényege, hogy helyreállították az eredeti genfi dalla
mokat és Szenei Molnár Albert eredeti szövegét. A magyaror
szági református egyház csak 1948 végén jutott el odáig, hogy a 
dallamában és szövegében is megromlott énekeskönyvet meg
jobbítva adja ki újra. Árokháty ekkor már nem élt, de Kará
csony Sándor a szerkesztő bizottság tagjaként mindvégig küz
dött a zsoltárok eredeti dallamának és szövegének helyreállítá
sáért és a dicséretek gyenge irodalmi és zenei darabjainak
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kirostálásáért. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy az egyházi éne
keskönyv nem állítja helyre teljes egészében a genfi zsoltárdal
lamokat és a Szenci-féle szövegeket, Karácsony Sándor 1948 
júniusában kiadatta a teljes és eredeti 150 zsoltárt.

A zsoltárok és dicséretek éneklése a közösség imája. Az ilyen 
közös ima szövege nem lehet fűzfapoéma és dallama nem le
het klapancia. Ezért irányult Karácsony Sándornak és bibliakö
rének minden igyekezete arra, hogy a gyülekezeti éneklés a ré
giekhez hűen újuljon meg.

Azt a missziót, amelyet Karácsony Sándor a bibliaolvasás és 
a gyülekezeti éneklés terén véghezvitt - természetesen igen 
nagyra értékelem.

*
Különösen nagyra becsülöm Karácsony Sándornak azt a té

telét, hogy a reform nem azonos a tanügyi intézkedéssel vagy 
akár intézkedések sokaságával. Több, mint fél évszázadon ke
resztül volt módomban megfigyelni a reformnak szánt és an
nak is nevezett tanügyi intézkedéseket a lehető legközelebb
ről, sőt belülről. Nemcsak megfigyelni, hanem közreműködő
ként végigélni. Részese voltam több előmunkálatnak, a tervek 
kidolgozásának, a végrehajtás folyamatának és nyomon követ
hettem a fejleményeket országszerte. Az egytanítós tanyasi is
koláktól a száznál több fős tantestületekkel dolgozó oktatási 
nagyüzemekig. Es tanúja voltam az átgondolt, vagy kevésbé át
gondolt intézkedések kudarcainak.

Ezek az írásba foglalt „reformok” úgy összetörtek, mint egy 
leejtett porceláncsésze, vagy még inkább mint egy rendkívül 
nagy és sokféle darabból álló porcelánkészlet. A fizika törvé
nyei szerint hullottak darabokra. De még ez a porcelánkészlet 
sem jó hasonlat. Hiszen akármilyen nagy és sokféle darabból 
áll, mégis élettelen. A nevelő és a növendék viszont él. A nö
vendék élete különösen változó. Növekszik, fejlődik. Ez a leg
jellemzőbb vonása. Sőt, hozzá kell tennem: testben, lélekben 
növekszik és fejlődik.
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A növendék nem porcelán, hanem testestül, lelkestől na
gyon is törékeny kisgyerek vagy ifjú. Nem a fizika törvénye sze
rint törhet össze, hanem a fiziológia és a pszichológia törvé
nyei szerint. Ezek a törvények legalább olyan „vastörvények”, 
mint a fizika törvényei, bár a közvélemény, sőt a szakemberek 
többsége is nem úgy tekint rájuk. Pedig a pedagógia természe
ténél fogva társas, emberi viszonyulás. A nevelő társa a növen
déknek, mert ha nem az, akkor nem jön létre a pedagógiai 
alapviszony. Ha nem így van, akkor elembertelenedik az iskola 
vagy akármilyen másik pedagógiai intézmény. Ha a tanerőkből 
álló tantestület van együtt a tankötelezettségi törvény kénysze
re miatt a tanulókkal, akkor még a tanterv szerinti tanítás se si
kerülhet, nemhogy a nevelés.

A fentiekből tudván tudjuk, hogy így van.
De maradjunk a tanterwáltozásnál, hiszen közoktatásunk

nak ez a legjellemzőbb tünete. A mi iskolarendszerünk köztu
domásúan tizenkét osztályos: négy 4- nyolc, hat + hat, vagy 
nyolc + négy. Akármelyik változatról van is szó, még intézke
désnek sem nevezhető kapkodás, ha a folyamat nem tizenkét 
évig tart. Nincs ostobább dolog, mint a menet közbeni változ
tatás. Ez nyilvános beismerése annak, hogy kontár módra vég
rehajtott kapkodásról van szó. És még meg sem említettem, 
hogy az előkészületre legalább három évre van szükség, de in
kább többre.

Ma már kevesen emlékeznek rá, hogy az 1950-es reform a 
márciusi párthatározattal kezdődött és szeptember elején már 
be is vezetődött minden iskolatípus minden évfolyamában. Élt 
három évet, pontosabban tengődött három évig. Aztán jöttek a 
hosszabb életű változtatások, mígnem elterjedt az a nézet, 
hogy jó ideig ne legyen reform. 1989 után is intézkedés intéz
kedést követett.

A megtermékenyítéstől a kihordott terhesség végéig köztu
domásúan kilenc hónap telik el. Ha fontoskodni akarunk, ak
kor tíz holdhónap, vagyis 280 nap. A koraszülöttekből is fejlőd-
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hetnek egészséges felnőttek bizonyos határokon belül. És meny
nyi feltétele van már a megtermékenyítésnek is, nemhogy a 
méhen belüli és a méhen kívüli életnek.

Ha a nevelési reform előfeltételei nincsenek adva, akkor bi
zony csak tanügyi intézkedésektől szenved az egész társada
lom, de főleg a pedagógus, nem szólva a gyerekről.
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Értékelés egy mondatban

Karácsony Sándor neveléstudományi alapvetését korszakalko
tónak tartom, mert tény, hogy értelmi, érzelmi, akarati, életér
zésbeli és hitbeli nevelés nem lehetséges és nincs is, nyelvi, tu
dományos, művészi, társadalmi, jogi és vallásos nevelés pedig 
lehetséges és van is.

A kézirat lezárva 2002. február 23-án.
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Jegyzetek

Az életmű értékelése során sokat ismételek, mert különben 
folyton utalnom kellene az ismertető részre, az olvasónak pe
dig sokat kellene lapoznia, és ez zavarná a folyamatos olvasást. 
E könyv elkészítéséhez felhasználtam előző írásaimat:

A neveléstudomány társaslélektani alapjai. Valóság, 1986. 
2. sz. 86-93. o.

Karácsony Sándor műveltségfelfogása. In: Müveltségfelfo
gások Magyarországon, A tantervelmélet forrásai 13. kötet, 
szerk.: Horánszky Nándor, OKI, Budapest, 1991. 86-105. o.

Karácsony Sándor (Magyar pedagógusok sorozat). OPKM, 
Budapest, 1992. 115 o.

A tanítók díja

Azóta megjelent... Pedagógiai Lexikon II. Keraban Könyvki
adó, Budapest, 1997. 243. o.

kedves tanítótársaim... Magyarok kincse, Exodus Kiadó, 
Budapest, 1944. 135. o.

A nagy hírű professzor

„Nagyhírű professzor” Gellért Sándor kifejezése. Gellért Sán
dor (1916-1987) költő, egy Romániában lévő szatmári falu
ban, Mikolán tanárkodott.
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„Délután szó lesz a tantervváltozásról, 
ostorhegyre fogott bel-politikáról.

Aki a szekeret kihúzta a sárból,
nagyhírű professzor, jó Karácsony Sándor.”

Halló! Itt rádió... című versből részlet a Halálra táncoltatott 
lányok című kötetben, Exodus, Budapest, 1944. 22. oldal. Ka
rácsony Sándor szekerében című kötete önálló kiadványként 
nyomtatásban is megjelent (Magtárstúdió, Vigántpetend, 1995. 
248 o.).

Szekfű Gyula: Lírai történetszemlélet. Magyar Szemle, 1939. 
augusztus. XXXVI. kötet 4. (144.) szám, 303. o. „Karácsony 
Sándor nemcsak tanár, aki évtizedek óta tanít érte lelkesedő fi
atalokat, hanem igazi nemzetmentő, aki fiatalt és felnőttet 
egyénenként kezelve akar felemelni az igazi magyar művelő
dés és tudomány fokára.”

Németh László: Ember és szerep (1934) In: Homályból ho
mályba. I. kötet, 333. o.

Karácsony Sándorra „a mai húszévesek legértékesebb része 
mint tanítójára tekint”.

Földessy Gyula: Ady az ember és a költő. Exodus, Budapest, 
1943. 5. o.

Nyomtatott dedikáció „Karácsony Sándornak” címmel. „Mi
kor a debreceni Tisza István-egyetem pedagógiai katedrája 
megürült, ennek betöltésére senki sem lehetett hivatottabb, 
mint Te. Hajdúsági származásod, sok évi nagy buzgalmú deb
receni egyetemi magántanárságod, negyedszázados elméleti 
és gyakorlati nevelőmunkád, méltán kijáró nagy népszerűsé
ged az egész magyar ifjúság előtt, mind olyan sorsosan pre
desztináltak erre az állásra, hogy Melletted másnak nem is lett 
volna szabad szóba jönnie.”

Veres Péter: Móricz Zsigmond, a magyar ember. In: Móricz 
Zsigmond ébresztése. Emlékkönyv. Sarló, Budapest, 1945. 41. o.
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„Ezer és ezer szín a mai magyarságban, középosztályban is, 
az értelmiségben is, de csak kevés az olyan ember, aki át tudja 
szakítani a köré nőtt osztályburkot a Móricz Zsigmond és Kará
csony Sándor módján.”

Pethő Sándor Karácsony Sándort „a magyar társaspszicho
lógia és a magyar észjárás legkitűnőbb ismerőjé”-nek nevezte. 
(Pethő neves újságíró volt, ő alapította a Magyar Nemzet című 
napilapot. Élt 1885-1940 között.) Ég, mint Mózes csipkebokra 
című cikk. 1939. június 25. In: Egy kis nép nagy gondjai. Mag
vető Kiadó, Budapest, 1985. 164-165. o.

Révész Imre. A magyar nyelvtan - magyarul.
„Karácsony Sándor hatalmas és eredeti tudománya és terhes 

tanári állása mellett a Keresztyén Ifjúsági Egyesület és cserké
szet munkájának egyik legbölcsebb és legbuzgóbb magyar 
apostola.” (Révész Imre ezt fiatal református lelkészként írta. 
Később püspök, történész akadémikus lett. Élt 1889-1967 kö
zött.) Hit és Élet című folyóirat II. évfolyam, 4. szám. Debre
cen, 1922. január 22.

Bartók Bélával kapcsolatban Demény János jegyzett fel egy 
érdekes mozzanatot. Demény 1939-ben elvitte egy könyvét 
Bartóknak. „Könyvemet forgatta. - Olyan, mint Karácsony Sán
doré? - tette fel a meglepő kérdést. »A magyar észjárás és köz
oktatásügyünk reformja« című Karácsony-kötet az idő tájt je
lent meg és foglalkoztatta a közvéleményt. Bartókot ez - úgy 
láttam - felvillanyozta.” így láttuk Bartókot. Zeneműkiadó, 
1981. 250. o.

Kodály Zoltán. „Ma nagyobb reménnyel indulhat minden 
nyelvművelő mozgalom, mint valaha, nagyobb megértést vár
hat az új olvasóktól, mint a régiektől, akiknek nagy része mégis 
csak azon a bizonyos fordításnyelven gondolkodott, amelyet 
oly találóan írt le Karácsony Sándor, s amelyen napisajtónk 
jobbára máig is ír.” Nyelv és élet. Előszó Lőrincze Lajos könyvé
hez (1953). Visszatekintés II. kötet, Zeneműkiadó, Budapest, 
1964. 328. o.
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Joó Tibor (1901-1945) filozófiai író.
„Ha Karácsony Sándornak igaza volna, akkor a »magyar« 

nem tudna emberi módra gondolkodni és nem tudná az igaz
ságot megismerni.” J. T.: Karácsony Sándor magyar filozófiá
ja. Magyar Nemzet, 1942. február 24., 5. o.

Bóka László államtitkárként így írt 1949-ben Karácsony Sán
dor szellemiségéről és világnézetéről:

„...ez a szellemiség szöges ellentétben áll azzal a törekvés
sel, mely a népi irodalom elé azt a célt tűzte, hogy vezesse a pa
rasztságot a szocializmus felé. Ez a világnézet ugyanis szubjek
tív, transcendentáliákra alapozott, antimaterialista, a város és a 
falu, a műveltek és a műveletlenek kibékíthetetlen ellentétén 
alapul...” B. L.: „Népiesség” és népnevelés. Szikra kiadás. Buda
pest, 1949. 24-25. o.

Losonczy Géza államtitkárként ezt írta: „Ha Karácsony Sán
dor ideológiájának osztálytartalmát tekintjük, akkor nem vitás, 
hogy ez az ideológia a kizsákmányoló és halálra ítélt osztályok 
szemléletét fejezi ki, osztálybázisa pedig ma elsősorban a ku- 
lákság.” L. G.: Népművelési munkánk feladatairól. Müveit Nép 
című folyóirat I. évfolyam 1. szám. 1950. március, 4. o.

Kerékgyártó Elemér (1918-1962), az ELTE marxizmus-leni
nizmus tanszékének vezetője: „A sztálini tudományos nem
zetmeghatározás ismeretes elemei helyett, amelyek együttesen 
nyújtanak egyedül helyes eredményt, Karácsonynál csupán a 
nyelvvel találkozunk, a többi, alapvetően fontos fogalmi ele
mektől eltekint.” K. E.: A „népies-karácsonyista” társada
lomfelfogásról. Társadalmi Szemle, X. évfolyam 2-3. szám. 
1955. február-március, 122. o.

Mátrai László filozófus: „Egy méltán összeomlott Monar
chia és egy történelmi szükségszerűséggel elvesztett háború 
álltak a Józsefvárosi színpad hátterében a Tavaszmező utcai 
Zrínyi Miklós gimnázium mögött, ahol a verés a szadizmussal 
vegyült, a homoszexualitás ülte orgiáit.” (Műhelyeim történe
te, Kézirat.) Idézi Lendvai L. Ferenc a Világosság című folyóirat 
XVII. évfolyam 8-9. száma 561. oldalán, 1976. augusztus-szep-
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tember. Lendvai tanulmánya addig nem jelenhetett meg, amíg 
ezt a passzust nem idézte. A rágalmazó írás később két újabb 
változatban is olvasható: Kortárs 1979. 3-4. szám; Műhelyeim 
története című kötet. Magvető, 1982. 46-50. o. Lükő Gábor 
részletes cáfolatának a Kortárs akkori szerkesztője - Kovács 
Sándor Iván - nem adott helyt, azt írván, hogy Mátrai műve lé
nyegesen hozzájárult K. S. marxista értékeléséhez. Más folyó
iratok is elzárkóztak a cáfoló írások közlésétől. Végül a Con
fessio 1983- évi 2. számának 121-125. oldalán közölte Varga 
Domokos Quid est veritas? című tényeken alapuló tanulmá
nyát. A fentiekből kitűnik, hogy Karácsony Sándor éppúgy von
zott magához személyeket és taszított magától másokat, mint 
ahogy azt Apáczairól írta: „Apáczai Csere János nem a Magyar 
Encyclopaediában alkotott örökérvényűt, hanem szuggesztív 
professzori egyéniségén keresztül, mégpedig egyforma erővel 
vonzván magához némelyeket és taszítván magától sokakat.” 
(A könyvek lelke, 32. o.)

Földestől Debrecenig

Az életrajzi adatokat Karácsony Sándor önéletrajzából vet
tem. Kézirat, az örökösök birtokában.

Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. 
II. kötet, 21. o.

Kulcsár Endre (1858-1922) magyar-latin szakos középisko
lai tanár. Fő műve: A magyar stílus I—III. kötet, 1896-1921. 
Debrecen, Csokonai Kiadó Rt. Karácsony többek között a Hold
béli diákélet című könyvében emlékezik meg róla.

Gulyás István (1867-1941) magyar-latin szakos középisko
lai tanár. Három gimnáziumi magyar nyelvtant írt és széles 
körű irodalmi munkásságot folytatott.

Nagy Zsigmond (1860-1922) latin-német szakos tanár. Ut
rechtben végezte a református teológiát. 1890-1914-ig tanított
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többek között külön franciát. Különösen a németalföldi iroda
lommal foglalkozott sokat. Karácsony Sándor A könyvek lelke 
című kötetének 6-23. oldalain idézi emlékét.

5. Szabó József (1862-1944) görög-latin szakos középiskolai 
tanár és vallástanár. Nevezetes műve: A debreceni ref kollégium 
tanárai és kiválóbb növendékei 1549-1925- Karácsony Sán
dor Magyar ifjúság című könyvének 44-48. oldalain ír róla.

Korai tanári elhivatottságáról így ír Karácsony:
„1902 őszén írattak be Debrecenben első gimnazistának. 

Szeptember 10-én 8-9-ig volt az első latin óránk. 9 órai tízperc
ben láttam meg világosan, hogy az Isten tanárnak szánt. Attól 
fogva ösztönösen is, tudatosan is készültem erre a pályára. Fi
gyeltem, kritizáltam, töprengtem, terveztem, milyen az ember, 
ha tanár.” (Ocsúdó magyarság, 9. o.)

Tiroltól Budapestig

Az „önkéntes” évet... A középiskolát végzett fiatalok a Monar
chia hadseregében a kötelező sorozás előtt „egyévi önkéntesi” 
szolgálatra jelentkezhettek, és ott tartalékos tiszti kiképzést 
kaptak.

Szinyei József (1857-1943) a budapesti tudományegyetem 
professzora. Finnugor nyelvészetet és összehasonlító nyelvé
szetet adott elő. Nevezetes műve: A magyarság eredete, nyelve 
és bonfoglaláskori műveltsége (1919).

Simonyi Zsigmond (1853-1919) nyelvészprofesszor a buda
pesti tudományegyetemen. Magyar és összehasonlító nyelvtu
dománnyal foglalkozott. Legismertebb műve, A magyar nyelv 
1889-ben jelent meg először.

Riedl Frigyes (1856-1921) irodalomtörténész, a budapesti 
tudományegyetem professzora. Arany János című monográfi
ája 1887-ben, A magyar irodalom fő irányai című műve pedig 
1896-ban jelent meg.
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Schmidt József (1868-1933) indogermanista nyelvészpro
fesszor a budapesti tudományegyetemen. A német, a latin, az 
olasz, az óind és a szanszkrit nyelvekkel foglalkozott.

Petz Gedeon (1863-1943) a germanisztika professzora a bu
dapesti tudományegyetemen. A német újgrammatikus iskola 
híve. Irodalomtörténeti műveket is írt.

Fináczy Ernő (1860-1935) a pedagógia professzora a buda
pesti tudományegyetemen. Neveléstörténeti művei mindmáig 
nélkülözhetetlenek. Részletesen ismertette Herbart életét és 
pedagógiáját.

Bally, Charles (1865-1947) F. de Saussure genfi nyelvészeti 
iskolájának folytatója, a nyelvészeti, funkcionális stilisztika első 
kidolgozója.

Saussure, Ferdinand de (1857-1913) svájci nyelvtudós, a 
modern strukturalista nyelvészeti irányzat elindítója. Jelelmé
letét a jelölt és a jelölő viszonyára alapította. Műve Bevezetés 
az általános nyelvészetbe címen 1967-ben jelent meg magya
rul.

Paul, Hermann (1846-1921) nyelvészprofesszor München
ben. Fő műve: Prinzipien der Sprachgeschichte (1880). Az új
grammatikus irányzat vezéregyénisége.

Streitberg, Wilhelm August (1864-1925) nyelvészprofesszor 
Münchenben. Az összehasonlító nyelvészetben jelentős műve: 
Geschichte der Indogermanische Sprachwissenschaft (1927).

Wundt, Wilhelm (1832-1920) filozófus, a kísérleti lélektan 
megalapítója Jénában. A közösség pszichológiájából „Völker
psychologie” néven 1900-tól kezdve tízkötetes művet írt, mely
nek legnevezetesebb része a nyelvről szóló Die Sprache című 
két kötet.

Leyen, Friedrich von der (1873-1966) folklorista professzor 
Münchenben. A népmeséről nevezetes monográfiát írt, szer
kesztette a Märchen der Weltliteratur című sorozatot.

A Felkavart régi avar című verseskötetet Csökmei Sándor 
költői névvel 1941-ben adta ki az Exodus. A család csökmei és
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péterszegi előnevét Karácsony Sándor sohasem használta. Csök
mő és Szentpéterszeg egyébként az egykori Bihar megyében 
lévő falvak, ahol a családnak birtokai voltak.

1919-es működéséről Karácsony önéletrajzában ez olvasha
tó: „Rövidesen Budapestre kerültem s a Közoktatásügyi Nép
biztosság első ügyosztályának előadójaként részt vettem a nyolc
osztályú elemi iskola tantervének és utasításainak készítésé
ben Antal Márk főcsoportvezető, Halász Adolf csoportvezető 
és Nagy László ügyosztályvezető irányítása mellett. Nem auto
matikusan kerültem oda. Egyszer valami értekezlet alkalmából 
gyorsíróra volt szükség. Mikor a sztenogrammot áttettem, a gépelt 
szöveggel jelentkeztem náluk, beszédbe elegyedtek velem, 
másnap már íróasztalom volt a Nagy László íróasztala mellett.”

A Tavaszmező utcában

A Tavaszmező utcai adatokat a gimnázium évenként megjele
nő nyomtatott értesítőiből vettem. (A Budapesti VIII kerületi 
magyar királyi állami főgimnázium évi értesítője, 1919- 
1920. iskolai év. Közzétette dr. Lengyel Miklós főgimnáziumi 
igazgató. - A további évek értesítőinek címe azonos, csak az év
számok változtak.)

Lengyel Miklós (1878-1952) értékes tanári és igazgatói mű
ködése mellett irodalmi munkásságot is folytatott. Irodalom
történeti és ifjúsági műveket írt. Fia, Lengyel Dénes (1910- 
1986) is neves irodalomtanár és irodalomtörténész lett.

Megyercsy Béla (1879-1925) református lelkész, 1910-től a 
KIE országos titkára és lapjainak szerkesztője. Karácsony a Ma
gyar ifjúság című kötet 316-321. oldalain és A csucsai front 
című regény 60-68. oldalain (2. kiadás) ír róla.

KIE. Keresztyén Ifjúsági Egyesület, felekezetközi protestáns 
ifjúsági szervezet. Alapította G. Williams 1844-ben, Londonban, 
Young Men’s Christian Association néven, rövidítve YMCA. Rö-
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vid idő alatt világszerte elterjedt, Magyarországon 1883-ban 
jött létre a budapesti szervezet, a BKIE.

Cserkészet: a 20. század legelterjedtebb ifjúsági mozgalma. 
Alapította Baden-Powel Angliában, utcagyerekek, kamaszok 
számára. Könyve: Scoutingfor boys 1908-ban jelent meg.

Az Erő. magyar ifjúsági lap. Tizenöt évfolyama jelent meg, 
évente tíz szám, az utolsó 1932 januárjában. Kiadta a Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség.

MEKDSZ: Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség. 
A World’s Student Christian Federation (Keresztyén Diák Vi
lágszövetség) tagszervezete. Működött 1910-től 1950-ig.

A kilenc sárréti falu : Földes, Tetétlen, Kaba, Hajdúszovát, 
Bihartorda, Bakonszeg, Sáp, Dancsháza, Nagyrábé.

A doktori disszertáció címe: A magyar alsónéposztály lelki 
alkata és a népiskolai reform. Különlenyomatként 1924-ben 
jelent meg, majd A magyar észjárás és közoktatásügyünk re
formja című kötetben.

Protestáns Szemle, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 
tudományos, irodalmi és kritikai folyóirata. Megjelent havon
ként, 1889-től; az első világháború miatt néhány évig szüne
telt, utolsó számát 1944-ben adták ki. Karácsony azokban az 
években volt állandó munkatársa a lapnak, amikor Zsinka Fe
renc és Áprily Lajos voltak a szerkesztők.

Keresztyén írásmód olvasható a KIE, a MEKDSZ és más pro
testáns szervezetek nevében, és természetesen ezt a formát 
használta Karácsony is. Ezért eltérünk a hivatalos helyesírás 
szerinti keresztény alaktól.

Sík Sándor (1889-1963) piarista szerzetes, egyetemi tanár, 
költő, a magyar cserkészet egyik legnagyobb hatású személyi
sége. Karácsony Sándorral évtizedeken keresztül bensőséges 
kapcsolatban volt.

Witz Béla (1889-1961) apostoli protonotárius, budapesti 
érseki helynök, Teleki Pál gyóntatója.
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A Tudományos Akadémián

Karácsony Sándor kiadatlan önéletrajza szerint 1919. szeptem
ber 1-jétől kap rendes tanári kinevezést a Zrínyi Miklós főgim
náziumhoz. Státusát változatlanul hagyva 1927. szeptember 
1-jén az MTA Szótári bizottságához rendelik be munkatárs
ként.

Kornis Gyula (1885-1958) piarista szerzetes, a budapesti 
tudományegyetemen a filozófia és néhány évig a pedagógia 
professzora. Államtitkár, képviselő, az országgyűlés elnöke.

Gombocz Zoltán (1877-1935) nyelvész, a budapesti tudo
mányegyetem professzora, az Eötvös Kollégium igazgatója. Ka
rácsony 1928-ban nagyszabású tanulmányt közöl munkásságá
ról a Protestáns Szemlében, mely A könyvek lelke című kötet 
177-182. oldalain is olvasható.

Melicb János (1872-1963) a budapesti tudományegyetem 
szláv filológiai tanszékének professzora. Különösen etimológi
ai munkássága jelentős.

A „természetes rendszer" kialakulásáról az Ocsúdó magyar
ság című kötet 8-37. oldalain lehet olvasni. Ezt a kifejezést Ka
rácsony Sándor már 1929-től kezdve használja, lásd A tanulás 
mesterfogásai című kötet 150. oldalán.

Az Erő

Bóka László (1910-1964) gimnazistaként Karácsony odaadó 
tanítványa, majd műveinek lelkes méltatója. Irodalmár. 1947- 
től államtitkár, ebből a tisztségéből 1950-ben mentették fel, 
ugyanakkor, amikor Karácsonyt nyugdíjazták. Egyetemi tanár, 
akadémikus.

Csuka Zoltán (1901-1984) költő, műfordító. A vajdasági 
magyar irodalom szervezője, a délszláv népek irodalmának 
fordítója.
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Képes Géza (1909-1989) költő, műfordító. Különösen sokat 
foglalkozott rokon népeink irodalmával. Karácsony már 1933- 
ban „eredeti magyar költődnek nevezte Képes Gézát (olvasha
tó A magyar világnézet című kötet 224. oldalán). Képes Géza 
oly nagyra tartotta Karácsonyt, hogy utolsó kötetét az ő idézé
sével indította útjára (Új évszázad elé, Magvető, Budapest. 
1987).

Móricz Virág (1909- ) írónő, Apám regénye című szép műve 
forrásértékű.

Pákozdy Ferenc (1904-1970) költő, műfordító. Förgeteg
ben című verseskötetét 1943-ban politikai okokból elkoboz
ták.

Szobotka Tibor (1913-1982) író, irodalomtörténész, főleg 
angol és német irodalommal foglalkozott. Felesége, Szabó 
Magda Megmaradt Szobotkának című kötetében (Magvető, 
Budapest, 1983) részletesen beszámol róla, hogy Karácsony 
miként fedezte fel még középiskolás korában Szobotkát, és mi
lyen módon gyakorolt rá a továbbiakban is hatást.

Tóth Endre (1914-) költő. Számos verseskötete mellett Oláh 
Gáborról szóló monográfiája is megjelent.

Weöres Sándor (1913-1989) költő, műfordító. Karácsony Az 
Erő 1928. szeptemberi számában közli négy versét. Ezek közül 
egyiket - az Öregek címűt - Kodály Zoltán megzenésítette. Az 
1929. szeptemberi szám 21. oldalán is megjelent két verse Üze
net, illetve Veríték címen.

Antalffy Gyula (1912-1997) újságíró, többek között a Ma
gyar Nemzet című napilap szerkesztője. Több kötetben ismer
tette országunk tájait és történetét.

Erdei Sándor (1915-1984) újságíró, kritikus, több irodalmi 
folyóiratot szerkesztett. Egy ideig népművelési miniszterhe
lyettes volt.

Mihályfi Ernő (1898-1972) publicista, politikus. Főleg kép
zőművészeti kritikáival szerzett magának nevet. Miniszter is 
volt.
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Nagy Tibor (1913-1978) újságíró. Több mint húsz évig volt 
az Élet és Tudomány olvasószerkesztője. Művészeti és művelő
déstörténeti írásai különösen értékesek.

Révész András (1910-1996) politikus. A Szociáldemokrata 
Párt elnökeként így nyilatkozott a Heti Világgazdaság 1989. 
február 18-ai számában: „Szerencsés vagyok, mert a Révész di
nasztiába születtem, mert Karácsony Sándor tanítványa vol
tam, s mert munkatársa lehettem Kéthly Annának.”

Szondi Béla (1910-) magyar-német szakos tanár, a KIE lap
jának, a Magyar Ifjúságnak volt a szerkesztője.

Dömötör Tekla (1914-1987) folklorista, egyetemi tanár. Tál
tosok Pest-Budán és környékén című kötetében (Szépirodal
mi, 1987) részletesen leírja, miként lett Karácsony hatására 
folklorista.

Gunda Béla (1911-1994) etnográfus, egyetemi tanár, aka
démikus. Fő műve: Ethnograpbia Carpatbo-Balcanica, 1979. 
Külföldön is nevezetes kutatásokat végzett.

Lükö Gábor (1909-2001) Kossuth-díjas folklorista, Karácsony 
Sándor egyik legközvetlenebb tanítványa, mellette lett egyete
mi magántanár. Nevezetes műveket írt a moldovai csángókról. 
Fő művét, A magyar lélek formáit 1942-ben adta ki az Exodus, 
reprint kiadásban 1987-ben jelentette meg a Baranya Megyei 
Könyvtár. Megjelent életmű sorozatának első köteteként is, rö
viddel halála után, 2001-ben (Táton Kiadó). Karácsony A ma
gyar demokrácia című kötetének 106-107. oldalain ír róla.

Morvay Péter (1909-1994) etnográfus. Gimnazistaként Ka
rácsony tanítványa, a regős cserkészek egyik vezetője. Széles 
körű munkássága a néptánc kutatására is kiterjedt.

Lotz János (1913-1973) nyelvész. Gombocz Zoltán tanítvá
nya, Karácsony Sándor szemináriumának aktív tagja. 1939-től 
Svédországban, majd az USA-ban professzor. Halála évében az 
MTA is tiszteletbeli tagjai közé választotta.

Sebestyén Géza (1912-1976) nyelvész, könyvtáros. Nyelv és 
nyelvtudomány című jelentős monográfiája részben Karácsony
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szemináriumában formálódott. Igen sokat tett a magyarországi 
könyvtárügy fejlesztéséért, az Országos Széchényi Könyvtár fő
igazgató-helyettese volt.

Mátrai László (1909-1983) egyetemi tanár, akadémikus. Gim
nazistaként Karácsony tanítványa volt, ó közölte első tanulmá
nyait Az Erőben. A budapesti tudományegyetemen főleg Pauler 
Ákos hatott rá, magántanárrá Kornis Gyula és Brandenstein 
Béla habilitálta. Az Egyetemi Könyvtár főigazgatója volt.

Szathmáry Lajos (1903-1994) gimnáziumi tanár, 1920 óta 
Karácsony közvetlen munkatársa. 1939-ben Hódmezővásárhe
lyen megalapította a Tanyai Tanulók Otthonát, melyet a népi 
kollégiumok elődjének tekintenek. A szabadművelődés egyik 
vezetője. Válogatott műveit Nevelés és műveltség címen testes 
kötetben jelentették meg a hódmezővásárhelyi tanítványai 1986- 
ban. Ez a könyv igen sok fontos neveléstörténeti adatot és 
megállapítást tartalmaz.

Gyökössy Endre (1910-1999) református lelkész, pszicho- 
pedagógus. Tanulmányait részben Svájcban C. G. Jung mellett 
végezte. Karácsony Sándornál doktorált. Számos könyvet pub
likált. Egy Karácsony-szemináriumon tartott Mit kaptam Kará
csony Sándortól című előadása nyomtatásban megjelent az 
Emlékezések Karácsony Sándorra fuzetsorozatban (szerk.: Hat
vány László, Budapest. 1997).

Lncze Gábor (1898-1966) református lelkész. Különösen so
kat foglalkozott a 16-17. század irodalmának közkinccsé téte
lével. Karácsony többször is elismerően írt róla (A könyvek lel
ke, 278-283. o.).

Kulin György (1905-1989) csillagász. Néhány évig a MEKDSZ 
titkára. Számos kisbolygót fedezett tel. Széles körű ismeretter
jesztő munkát végzett. Fő műve: A távcső világa (1941).

Őrösi Pál Zoltán (1904-1986) biológus, egyetemi tanár. 
Méhészeti kutatásai és művei tették híressé.

Csűrös Zoltán (1901-1979) kémikus. Műegyetemi tanár, 
akadémikus. Neves ismeretterjesztő volt.
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Szabó Zoltán (1908-1995) a fizikai kémia professzora, aka
démikus, számos külföldi akadémia tagja. Kémiai kísérletei 
már gimnazista korában rendszeresen jelentek meg Az Erő- 
ben.

Áprily Lajos (Jékely, 1887-1967) költő, tanár. Egy ideig Az 
Erő szerkesztője. A budapesti református Baár-Madas leány
gimnázium igazgatója.

Berde Mária (1889-1949) író. Költeményeket, drámákat és 
főleg regényeket írt. Az erdélyi református kulturális hagyomá
nyokat népszerűsítette.

Bodor Aladár (1880-1952) író. Versei, regényei sok kötet
ben láttak napvilágot. Tanárként Komlós Aladár is növendéke 
volt. Karácsony elismerően méltatta (A könyvek lelke 268-273. 
oldal). Az Erő kiadásában jelentek meg szászvárosi diáktörté
neteket tartalmazó írásai (Nauzikáa töpörtőspogácsái, é. n.).

Erdélyi József (1896-1978) költő. A népköltészet hagyomá
nyait élesztette újra költeményeiben, a népi írók közé tarto
zott.

Fehér Gábor (1893-1941) író, tanár. A debreceni és a pataki 
diákélet hagyományait is feldolgozta (Az utolsó nagybotos, 
1940, Obsidio Patakiana, 1940, Exodus-kiadás). Karácsony 
Sándor a Magyar ifjúság című könyvének 11-25. oldalain em
lékezik meg róla.

Földessy Gyula (1874-1964). Irodalomtörténész, Ady „poé
ta adminisztrátora”. Ady az ember és a költő című kötetét az 
Exodus adta ki 1943-ban.

Komáromi János (1890-1937) író. A maga korában az egyik 
legnépszerűbb regényíró volt. A diákéletről szól a Pataki diá
kok (1925) és Az ősdiák (1930) című kötete. Karácsony külön 
kiadványban jelentette meg a róla szóló írásait (Komáromi Já
nos, Exodus, 1941).

Marconnay Tibor (1896-1970) költő, műfordító. A Nyugat 
sok versét közölte, számos kötete jelent meg. Karácsony is 
méltányolta költészetét (A könyvek lelke, 298-299. o.).
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Molter Károly (1890-1981) író, református lelkész, kolozs
vári egyetemi tanár. Az erdélyi kulturális élet egyik jelentős 
alakja.

Németh László (1901-1975). Akiváló író széles körű irodal
mi munkásságából jelentősek a pedagógiai írásai is. Az Erőben 
három tanulmánya jelent meg Balassiról, Csokonairól és Pető
firől (1927). Karácsony és Németh többször írtak egymásról el
ismerően, de elvi vitákat is folyattak.

Paulini Béla (1881-1945) író. Ő írta Kodály Zoltán Háry Já
nos című daljátékának szövegkönyvét Harsányi Zsolt közremű
ködésével. Sokat tett a népművészet terjesztéséért.

Reményik Sándor (1890-1941) költő. A két világháború kö
zötti romániai magyar líra jelentős alkotója. Verseinek egy ré
sze Végvári költői néven jelent meg.

Szentmihályiné Szabó Mária (1888-1971). Különösen tör
ténelmi regényei voltak közkedveltek.

Vajthó László (1887-1977) irodalomtörténész, tanár. Diák
jaival sok régi irodalomtörténeti emléket adott ki Magyar Iro
dalmi Ritkaságok címen.

A szerkesztői üzenetekből összeállított két fejezet A magyar vi
lágnézet című kötet 225-251. oldalain olvasható. Az egyik feje
zet címe: A jövő költészete, a másiké: A jövő költője.

Kocogb András (1876-1963) középiskolai tanár, tankönyv
író. Évekig a KJE elnöke és a cserkészet egyik első vezetője.

Soli Deo Gloria - teljes nevén: Magyar Református Diákok Soli 
Deo Gloria Szövetsége (SDG). Többéves előkészület után hiva
talosan 1927-ben kezdte meg működését. Balatonszárszói tá
borában számos nevezetes konferenciát rendeztek. Református 
Diákmozgalom című lapjukat 1925 és 1945 között adták ki.

Hilscher Zoltán, később Mády (1913-1974). AMEKDSZ Diá
kok Háza lakójaként dolgozott Kemse baranyai község szo
ciográfiáján (Elsüllyedt falu a Dunántúlon, Budapest, 1936),

167 



majd a sárközi Sárpiíis társadalmának leírásán. A népfőiskolái 
mozgalom aktív munkása.

Zsobár István (1911-1965) költő, újságíró. Egyik szerkesz
tője volt 22 Erő című 1935-ben megjelent és azonnal betiltott 
folyóiratnak.

Weöres Sándor arcképe Az Erő 1929- júniusi számában (XIII. 
évfolyam, 10. szám, 21. oldal). Fábián Mária VII. o.t. rajza. Kép
aláírás: Weöres Sándor VI. o.t., Az Erő híressé vált csittvári kró
nikása.

Simoncsicsné Radimetzky Györgyi részletesen feldolgozta 
Az Erő teljes anyagát. Elkészítette valamennyi évfolyam név
mutatóját és tárgymutatóját is. Monográfiája egyelőre csak kéz
iratban olvasható.

Akkumulátor. Az Erő kalendáriuma az 1924-25. évre (Buda
pest, 1924) és az 1925-26. évre (Budapest, 1925). A 186 olda
las zsebnaptár tartalomjegyzéke híven tükrözi a teljességre tö
rekvő nevelési szándékot: Kulcs, Órarend, Társaim, Kalendári
um, Pénztári napló, Leltár, Szertár, Gyűjtemények, Irattár, 
Könyvtárkatalógus, Napló, Testi állapotom, Ügyességeim, Tu
dományom, Egészségi állapotom, Társadalmi életem, Lelki 
életem naplója.

Didaktika diákoknak

A Leckék a leckéről cikksorozatként Az Erő XIV. évfolyamának 
1-10. számaiban, 1930 szeptembere és 1931 júniusa között je
lent meg. A 10 közlemény címeit közöljük, mivel a kötetben 
már másként jelentek meg: I. Bevezetés a tanulás művészeté
be. II. Keresztrejtvény - Számtanóra. III. Mintalecke számtan
ból. IV. Földrajz. V. Mintalecke földrajzból. VI. Természetrajz. 
VII. Német. VIII. Mintalecke németből. IX. Magyar. X. Hittan. 
Az egésznek summája ez. Még egyszer az elsősöknek.
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Nagy László (1857-1931) a pedagógia és a pszichológia 
nemzetközileg elismert kutatója, a gyermektanulmányozás ve
zető alakja. Didaktikáját a gyermek érdeklődésére alapította: 
Didaktika gyermekfejlődéstani alapon, 1921. Karácsony 1919- 
től együttműködött vele.

„...Jaj, jaj, százszorosan jaj... ” - az idézet A tanulás mester
fogásai 154. oldalán olvasható.

A pedagógiai alapviszony pervertálódásáról első ízben A ta
nulás mesterfogásaimé 154. oldalán fejti ki nézetét Kará
csony. Az Arany-idézet a Bolond Istók II. énekének 22. szaka
szában olvasható.

A mnemotechnikai példák A tanulás mesterfogásai 183- 
188. oldalán olvashatók.

Szterényi Hugó (1857-1909) említett tankönyve (Termé
szetrajz a középiskolák alsó osztályai számára) a 20. század 
elején sok kiadást ért meg.

Nádorispán látja... az idézet Arany Toldijának 1. éneke 11. 
szakaszából való.

Három pedagógiai regény

„Furcsa lesz ezután... ” az idézet a könyv 2. kiadásának 131. ol
daláról való. A csucsaiakról szóló regényt Komlós Aladár nagy 
elismeréssel méltatta a Nyugat című folyóiratban. Ezt az írását 
újra közölte a Kritikus számadás című kötetének 263-264. ol
dalain (Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1977).

Karacs Laci vonásaiban könnyű ráismerni a szerzőre, II. 
gimnazista korából. Természetesen a Sánta embernek aposzt
rofált fiatal tanár is maga a szerző.

„ Csudás kenyér ez a barátság..." - az idézet a könyv 130. ol
dalán olvasható.

„Ki ülsz...” A LXXX. zsoltár első versszakának sora Szenei 
Molnár Albert fordításában így olvasható:
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Fordítsd hozzánk szent orcádat, 
Ki ülsz a Kérubimokon, 
Jelenjél meg világoson.

Ifjúsági Egyesület

A belmissziós mozgalmak hatása a magyarországi pedagógiára 
szinte még teljesen feldolgozatlan, pedig ez a hatás nemcsak a 
felekezeti, hanem az állami nevelési intézményekben is meg
mutatkozott. A cserkészet története például érthetetlen ezek 
nélkül a vonatkozások nélkül.

A hazai szervezet neve... A KIE hazai működéséről lásd Ko
vács Bálint: A keresztyén ifjúsági egyesület története 1883- 
1950. (Kiadja a KIE szeniorok Pógyor István Köre, Budapest, 
1998) című művét. A debreceni KJE egyik nevezetes vállalkozá
sa volt a „Fiúkfalva” megalapítása. Ezt a kezdeményezést doku
mentálja Pataki Gyula: Nem erővel sem hatalommal. Nevelés a 
Fiúkfalván címmel megjelent műve (Mécses Keresztyén Ifjú
sági Egyesület, Debrecen, 1995).

A Lemondó levél teljes szövege olvasható a Magyar ifjúság 
című kötet 249-250. oldalán. Ebben kifogásolja Karácsony, 
hogy a KIÉ-ben háttérbe szorult a missziós munka, és előtérbe ke
rült a világnézeti nevelés politikai, sőt pártpolitikai mellékízzel.

A Hegyi beszéd kapcsán olyan „párbeszédet” folytat Kará
csony olvasóival, amilyet a modern pszichoterápia egyre in
kább elismer és alkalmaz.

Cserkészet

A magyarországi cserkészet... Bővebben lásd Gergely Ferenc: 
A magyar cserkészet története 1910-1948. Göncöl Kiadó, Bu
dapest, 1984.
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Papp Gyula jogász; a református felekezeti vezetők körében 
élete végéig (1941) küzdött a cserkészet egységének fennma
radásáért.

Izsóf Alajos (1870-1945) római katolikus vallástanár. A Zász
lónk című diáklapot 1902-1919 között szerkesztette.

Oroszlán Zoltán (1891-1971) régész. Egyetemi tanár a bu
dapesti tudományegyetemen. A Magyar Régészeti és Művészet
történeti Társaság elnöke.

Zsinka Ferenc (1889-1930) történész. Az Országos Széché
nyi Könyvtár, illetve a Magyar Nemzeti Múzeum vezető munka
társa, a Protestáns Szemle című folyóirat szerkesztője.

Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző. A Zeneművészeti Fő
iskola tanára, a Mátyás-templom karnagya. Az Éneklő ifjúság 
kórusmozgalom egyik megindítója és vezetője.

Mathia Károly a kőszegi katonai középiskola nagy hatású ta
nára, Kodály tanítványa.

a regöscserkészek mozgalma... Morvay Péter: A regöscser
készet In: Magyar cserkészet - Világcserkészet (szerk.: Zom
bori István) Szeged, 1989. 75-85. o.

Jánosi Sándor (1911-1985) a BKIE-otthon vezetője. A népi
tánc és a népdal országosan ismert terjesztője. A második vi
lágháború után ő szervezte újjá a cserkészetet. A Magyar Cser
készfiúk Szövetségének vezetőtisztje. Regöscserkészet-néptánc- 
mozgalom című kéziratos műve forrásértékű. Játsszunk tán
cot! Ismerkedés a mozgáselemekkel című könyvét a Népműve
lési Propaganda Iroda adta ki 1979-ben.

Diákszövetség

Mot, John Raleigh (1865-1955) ifjúsági vezető. Mindkét világ
háborúban nemzetközi segélymozgalmat vezetett. 1946-ban 
Nobel-békedíjat kapott.
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Victor János (1888-1954) református lelkész, teológiai ta
nár. A MEKDSZ megalapítója és sok évig szellemi vezetője. Fia, 
szintén János (1916-1962) Karácsony Sándor elnöksége ide
jén titkára volt a MEKDSZ-nek, 1945 végétől kezdve pedig az 
Országos Szabadművelődési Tanács központi titkára lett és 
szerkesztette az Új Szántás című folyóiratot.

A MEKDSZ elnöki tisztségét Karácsony 1941 júniusától 1944 
januárjáig töltötte be. Ekkor politikai okokból le kellett mon
dania. 1945-ben újraválasztották és 1949-ig vezette a Diákszö
vetség munkáját.

Erő címen is indított 1935 októberében egy folyóiratot a 
MEKDSZ, melynek azonban csupán egyetlen száma jelenhe
tett meg. Az olasz követség az ellen tiltakozott, hogy a Mit ten
ne Jézus Abessziniában? című cikk az olasz-abesszin háborút 
kifogásolta, a német követségnek pedig az Adatok Hitler Né
metországából címmel közölt írás szúrt szemet, melyet egy né
met lelkész írt, és amelyet úgy csempésztek át a határon. A ki
advány főszerkesztője Karácsony Sándor volt, szerkesztői pe
dig Kulin György, Sebestyén Géza és Zsohár István.

Tahiban 1920 és 1949 között működött a MEKDSZ diáktá
bora. Egyetemisták, főiskolások és középiskolások nagy szám
ban töltöttek itt nyaranta néhány hetet és vehettek részt külön
féle konferenciákon.

A Diákok Házát 1921 és 1949 között működtette a MEKDSZ. 
A YMCA az első világháború után megvett egy pesti szállodát, 
amely kb. száz diáknak nyújtott szállást (VII. ker. Hársfa u. 
59/b.). Itt alakult ki „a szegény diákok Eötvös-kollégiuma”. 
A szociológiai irodalomban a már említetett Elsüllyedt falu a 
Dunántúlon című kötet (1936) kapcsán került szóba a kollégi
um. A munkaközösség tagjai közül Karácsony Sándor közvet
len tanítványi köréhez tartozott Karsay Gyula (1913-1970) 
közgazdász és Koczogh Ákos (1915-1986) irodalmár. A Diákok 
Háza a második világháború végén az ifjúsági ellenállás egyik 
központja volt. 1949 szeptemberében államosították.
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Nyelvtan

Kosztolányi Dezső szerkesztette A Pesti Hírlap Nyelvőre című 
kötetet. Ebben segítségére volt Lotz János, aki Mit mondanak 
nyelvünkről a külföldiek? címen közölt tanulmányt az év jel
zése nélkül megjelent könyvben.

Thienemann Tivadar (1890-1985) irodalomtudós, 1934- 
től 1947-ig Budapesten egyetemi tanár, 1948-tól az USA-ban 
professzor. A maga korában jelentős szellemtörténeti irányzat 
egyik vezető egyénisége.

több éves késedelemmel... Az Egyetemi Nyomda kiadóhiva
tala már 1935-ben meghirdette a Karácsony Sándor dr.: Ma
gyar nyelvtanítás lélektani alapon című könyvet. Gombocz 
Zoltán halála után azonban eltekintettek a kiadásától.

A Nyelvtan kialakulásának története részletesen olvasható 
abban az Előszóban, amelyet Karácsony Farkas János: A helyes
írás gyerekjáték című könyvéhez írt. Ez a mű a Neveléstu
dományi dolgozatok társaslélektani és -logikai alapon című 
sorozat első köteteként jelent meg az Exodus kiadásában 1941- 
ben. A Karácsony szerkesztette sorozat további kötetei: Ka
rácsony Sándor: Az irodalmi nevelés, Körmöczi László: A mű
vészi nevelés, Tóth László: Az olaszországi magyartanítás 
módszertani alapvetése, Karácsony Sándor: Demokrácia és 
pedagógia, Fiers Tamás: Erotika, Komlósi Sándor: Hogyan ne
velhetünk szabad embereket?

Nemesné Müller Márta (1883-1964) reformpedagógus. Dec
roly hatására 1915-ben alapította a Családi Iskolát, melyet 
1943-ig vezetett. Szerkesztette Ajövő Útjain című lapot, mely
nek Karácsony is munkatársa volt.

Dionüsziosz Thrax (i. e. 166-90) Az első, iskolában haszná
latos görög nyelvtan szerzője. Könyvének címe: Tekhné gram
matiké.

Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv című könyve 1889-ben, 
majd 1905-ben jelent meg magyarul, németül pedig 1907-ben.
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Iskolai tankönyveink még az 1960-as években is megtartották a 
Simonyi-féle sémákat.

Wundt Völkerpsychologie című könyvsorozatának alcíme: 
Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, My
thus und Sitte. A tíz kötet a megjelenés sorrendjében: I-II. Die 
Sprache, 1900; III. Die Kunst, 1903; IV-V-VI. Mythus und 
Religion, 1905; VII-VIII. Die Gesellschaft, 1917; IX. Das Recht, 
1918; X. Kultur und Geschihte, 1920. Alfred Körner Verlag in 
Leipzig.

A Nyelvtan a kiadói feljegyzések szerint már 1937. decem
ber 1-jén elhagyta a nyomdát, de a könyvre az 1938-as számot 
nyomtatták. Karácsony Sándor az Előszóban tíz tanítványa ne
vét sorolja fel: Szóllősy István, Pógyor István, Szathmáry Lajos, 
Körmöczi László, Lükő Gábor, Heltai Miklós, Pásztor Imre, 
Barczán Endre, Szabó Imre, Kondor Imre. Ők „e könyv meg
születésének gondja és terhe körül már évek óta külön kivet
ték a maguk részét fölösen”. Szathmáry és Lükő néhány fonto
sabb adatát e Jegyzetekben már közöltük.

Szőllősy István (1898-1992) tanár, költő. Az Erő állandó 
munkatársa, 1930 és 1932 között szerkesztője. Költeményeit 
Három Királyok útján címmel 1943-ban adta ki az Exodus. 
A KIE-nek sok évig vezető munkatársa volt.

Pógyor István (1902-1953) a KIE nemzeti titkára, nemzet
közi ifjúsági kapcsolatok szervezője, a népfőiskolák egyik veze
tője. 1951-ben koholt vádak alapján letartóztatták, 1953-ban a 
gyűjtőfogházban tisztázatlan körülmények között meghalt, a 
budapesti Újköztemető nevezetes 301-es parcellájában nyug
szik.

Körmöczi László (1908-1970) tanár, főiskolai docens. Az 
Exodus két művét adta ki: A bábjátékos kiskönyvét 1941-ben, 
A művészeti nevelést 1942-ben.

Heltai Miklós (1909-1989) tanár, első gimnazista kora óta 
Karácsony tanítványa. Kivételesen nagy hatású pedagógus. Egy 
szorgalmas lusta története című írása 1938-ban jelent meg az
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Exodus kiadásában. A vésztői parasztgimnázium egyik tanára
ként A másik ember című Exodus-almanachban számolt be ta
pasztalatairól (1940). Gödöllőn múzeumot alapított, és megír
ta a város történetét (Gödöllő, 1975).

Pásztor Imre (1910-1942) tanár, első gimnazista kora óta 
Karácsony tanítványa. A vésztői parasztgimnázium tanára (Exo
dus-almanach, 1940). Bár hitvalló keresztyén volt, munka
szolgálatosként pusztult el a keleti fronton.

Barczán Endre (1914-1970) tanár, Karácsony Sándor egyik 
legközvetlenebb munkatársa. Az Országos Szabadművelődési 
Tanács főtitkára, később egyetemi docens. Számos tanulmá
nya jelent meg többek között a Pro Christo és az Új Szántás 
című folyóiratokban. Az Exodus című programadó cikke az 
1940-es almanachban olvasható.

Kondor Imre (1910-1990) filozófus. A debreceni tudomány
egyetem magántanára, 1947 és 1950 között professzor. Né
hány évig országgyűlési képviselő, de politikai okok miatt mel
lőzik, könyvtárosként kellett dolgoznia. Fő műve: Az európai 
filozófia problémáinak története, Debrecen, 1938.

Szabó Imre (1904-1958) üvegessegédként került a debrece
ni KIÉ-be és lett Karácsony Sándor egyik legközvetlenebb 
munkatársa, az Exodus kiadó felelős vezetője. 1938 és 1949 
között 156 kiadványt jelentetett meg. A kiadó államosítása 
után a Református Konvent Sajtóosztályát vezette. Állandó 
munkatársa Mata János (1907-1944), aki az Exodus kiadvá
nyokat metszeteivel díszítette. Mata polihisztor volt, filozófus 
és költő.

Karácsony nyelvészeti munkásságával részletesen foglalko
zott Simoncsics Péter Magyar nyelvtan - egyetemes nyelvtu
domány című habilitációs értekezésében (kézirat).
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Észjárás

Karácsony Sándor ebben a könyvében fedezi fel a társaspszi- 
chologikumok mélyén a társaslogikumot, lásd A magyar észjá
rás I. kiadásnak 7. oldalán.

Pauler Ákos (1876-1933) filozófus. A budapesti tudomány
egyetem professzora. 1925-ben megjelent könyvének címe: 
Logika, az igazság elméletének alapvonalai.

Lendvai L. Ferenc az Észjárás 2. kiadásához írt utószavában 
részletesen beszámol a könyv első kiadásának visszhangjáról 
(511-524. oldal). Lendvai érdeme, hogy a Magyar Filozófiai 
Szemle 1990. évi 3-4. számában megjelent az Észjárás auto
referátuma (323-352. oldal). Karácsony teljes mértékben tu
datában volt annak, hogy nyelvi-logikai nézetei nemzetközi vi
szonylatban is újszerűek, ezért könyvéből bő kivonatot ké
szített, hogy az francia nyelven megjelenhessen külföldön. 
A francia fordítást Karácsony egyik legkedvesebb tanítványa, 
Molnár Ferenc (1914- 1978) kezdte el, de ő a második világhá
ború alatt munkaszolgálatosként sínylődött, utána pedig a hír
hedt recski internálótáborban szenvedett. Közben a kézirat el
veszett. Szabó Imre halála után húga és sógora (Erdős István) 
az Exodus kiadó iratainak nagy részét megőrizték, s ezek kö
zött fennmaradt az autoreferátumnak egy gépirata is. Ez jelent 
meg a Filozófiai Szemle idézett helyén. Megjegyzésre érdemes, 
hogy a Szemle 353-356. oldalain megjelent A magyar észjárás 
1985. évi 2. kiadásának hibaigazítása is.

A matematikai logika és a nyelvi logika kapcsolata Kará
csony körében gyakori téma volt, hiszen ebbe a közösségbe 
sok neves matematikus tartozott. A legismertebbek: Kalmár 
László (1905-1976) Kossuth-díjas egyetemi tanár, akadémi
kus, Péter Rózsa (1905-1977) Kossuth-díjas egyetemi tanár, 
akadémikus, Surányi János (1918-) Kossuth-díjas egyetemi ta
nár, Szele Tibor (1918-1987) Kossuth-díjas egyetemi tanár, 
Varga Tamás (1919-1987) Állami díjas főiskolai tanár, Lakatos
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Imre (1922-1974) a London School of Economics professzo
ra. Központi probléma volt nyelvünk szemléletessége és a ma
tematikai egzaktság, miként az Kalmár László A matematikai 
exaktság fejlődése című dolgozataiból is kitűnik (In: A másik 
ember felé, Debrecen, 1942. 39-58. o.). A fizikusok közül külö
nösen Fényes Imrét foglalkoztatták a nyelvek szemléletességé
nek és a természettudományos absztrakciónak a problémái, 
minthogy közvetlen kapcsolatban volt Karácsonnyal és nyel
vész tanítványával, Fabricius-Kovács Ferenccel. (Lásd: Fényes 
A fizika eredete című könyvének 30. és következő oldalait. 
Megjelent a Kossuth Könyvkiadónál 1980-ban.) Egy másik ki
váló fizikusnak, Balázs Nándornak viszont semmiféle kapcsola
ta sem volt Karácsonnyal, mégis többször kifejtette, hogy a 
nagy magyar matematikusok és fizikusok sikerei elválaszthatat
lanok nyelvünk eleven képi erejétől, szemléletességétől. Ide
vágó fejtegetései megjelentek Staar Gyula kötetében {Megszál
lottak. Öt magyar fizikus. Bp. 1991. Typotex, 129-161.)

Karácsony Sándor már 1922-ben leírta, hogy az „alsó nép
osztály”, vagyis az alulra szorult nép észjárása és egész mentali
tása megrekedt a 17. században. Ezt a tételt meggyőzően iga
zolta Oláh Andor. Hosszú évekre orvosi állást vállalt Békés me
gyében, Doboz községben és szorgalmasan gyűjtötte az ottani 
parasztság felfogását az egészségről, a betegségről és a gyógyí
tásról. Békés megyei kutatásait részletesen közzétette Fűbe fá
ba az orvosság című könyvében (Békés megyei Tanács kiadá
sa, 1985). Igen sok más tanulmányt és könyvet is publikált. 
Összefoglaló kötetében a hazai szakirodalom és saját munkás
sága részletes bibliográfiáját is közölte. „Újbold, új király!” 
A magyar népi orvoslás életrajza, Gondolat Könyvkiadó, Bu
dapest, 1986. Oláh Andor 1923-tól 1994-ig élt.
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Irodalmi nevelés

Irodalom szavunkat a német Schrifttum szó mintájára Szeme
re Pál alkotta 1832-ben.

Az irodalmi nevelés előszavából különösen fontos Kará
csony következő megállapítása: „...az iskolai nevelés éppen 
azokon a pontokon beteg, sőt ájult, sőt halódó, ahol az én ta
nácsaim segíteni próbálnak: mikor nevelők a növendékeket 
tanulni, olvasni, magyarázatot megérteni, munkaközösség
ben részt venni, tudásukról számot adni (közönséges szóval: 
felelni) és fogalmazni kapatják. Ezeken az alkalmakon idomí- 
tás folyik, nem életközösség virul.”

A helyzet azóta se változott lényegesen. Buda Béla az iroda
lom és a nyelvtan tanításában rejlő fejlesztési lehetőségekről 
többek között a következőket írja: „...bizonyosnak látszik, 
hogy az aktív, lelkes, jó irodalmi nevelés rejtett módon sok 
kommunikációs fejlesztést tartalmazhat és valósíthat meg... Az 
is bizonyos, hogy a nyelvtan tantárgya, illetve tematikája is kü
lönösen alkalmas a nyelv tudatosítására, a szemantika érzéke- 
nyítésére. Ez a lehetőség a mai nyelvtani oktatásban szinte tel
jesen elvetél, hamvába hull, érthetően, hiszen szinte nincs is 
pedagógiai elmélete, tanári tudatossága. Pedig csaknem fél év
százada, hogy Karácsony Sándor megírta Magyar nyelvtan 
társaslélektani alapon (1938) című elfeledett, pedig zseniális 
és máig is világméretekben újszerű könyvét, amely az egész 
nyelvtant a kommunikáció modelljére építi fel, és az elvont 
nyelvtani kategóriákat a vásár, a vásári kommunikációk és 
tranzakciók példáin teszi érthetővé és elevenné.” (A személyi
ségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája című könyv 181- 
182. oldaláról, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.)
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Világnézeti nevelés

A hibrid kategóriák nem szerepelnek Wundtnál és más szociál
pszichológusnál sem. A világnézet ilyetén felfogása Karácsony 
eredeti pedagógiai szemléletéből fakad. A nevelő és növendék 
között csak akkor lehetséges pozitív pedagógiai reláció, ha pszi
chés telítettségük különbözik egymástól, vagyis ha különböző 
lelki szférából viszonyulnak egymáshoz. Ilyen hibrid társaslé
lektani kategória az értékelés, az erotika és a technika is. Ebből 
következik, hogy a világnézeti neveléshez hasonlóan a techniká
ra, az erotikára és értékekre nevelést is részletesen feldolgozta 
Karácsony.

Az ifjúság és a gyarmatok felszabadítása, mint a 20. század 
történelmi feladata teljesen új volt a húszas, harmincas, de 
még a negyvenes évek elején is. Azóta a gyarmati népek politi
kailag jórészt függetlenek lettek, de valódi autonómiájukat 
csak akkor nyerik el, ha pedagógiai, művelődési problémáikat 
is meg tudják oldani. Ezen a téren Karácsony fejtegetései 60 
évvel később is időszerűek. Ugyanez vonatkozik az ifjúságra is.

Földes község... A110 éve született Karácsony Sándor mun
kássága a magyar közművelődésben Karácsony Sándor Mű
velődési Társaság füzetei IV. (Sorozatszerk.: Péter Imre) Föl
des, 2001. 56 oldal.

Vallásos nevelés

A magyarok Istene címet viseli Petőfi egyik verse, a Nemzeti 
dalban is ismétlődik ez a kifejezés. E szavakkal kezdődik z Rá
kóczi induló is.

A mélylélektani iskolával foglalkozó fejezet A magyarok Istene 
című kötet 35-42. oldalain olvasható. Erről a témáról magánta
nárként az 1937-38. tanév második felében tartott Karácsony elő
adás-sorozatot, rendes tanárként pedig az 1942-43. tanévben.
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A Testvérem, Suomi című füzet első kiadásakor - 1940 már
ciusában - javában folyt a szovjet támadás elleni védekező há
ború. A második kiadás 1940 júniusában került ki a nyomdá
ból, amikor a háború már befejeződött. Ehhez rövid utószót írt 
a szerző: „Mialatt az első kiadás példányai elfogytak, a finn há
ború végetért. Mondanivalóink a megváltozott körülmények 
között is érvényesnek bizonyultak. Az új kiadást tehát változat
lan szöveggel nyomtattuk le újra.”

A Karavánutazás a Biblia mélységei felé egy bibliaolvasó 
közösség naplója, más szóval az Exodus bibliaolvasó kalauzá
nak előszavaiból adódó sorozat. A közösség tagjai évente csen
des- napra jöttek össze, hogy az eljövendő esztendőre lélek
ben felkészüljenek. A csendesnapokról Karácsony Sándor írt 
beszámolókat. Ezek jelentek meg a kalauzokban mint elősza
vak. Az 1940 és 1943 közötti előszavak A magyarok Istene 
című kötet 299-307. oldalain olvashatók. Ezeket a bevezetőket 
Karácsony Sándor a szó szoros értelmében élete végéig írta. Az 
utolsót, az 1952. évre szóló az 1951. december 4-én olvasott ó- 
és újszövetségi részek alapján fogalmazta meg. Tudomásunk 
szerint ez az utolsó írása, mert csakhamar végzetesre fordult 
betegsége, és néhány hét múlva elhunyt.

Szofokrata: ez a kifejezés a korabeli szellemtudományi iro
dalomban általánosan használatos volt. Kornis Gyula a nemzet 
vezető elemeit: tudósait, művészeit, közéleti nagyságait nevez
te szofokratáknak. (Kultúrpolitikánk irányelvei című kötet, 
34. o.) Karácsony - Kornissal vitatkozva - eleinte átveszi ezt a 
szóhasználatot és „értelmiség”-ként használja ezt a kifejezést. 
Későbbi műveiben azonban átértelmezi: „Szofokrata, aki az 
életet áhitatos fokra hevülten és emelkedetten éli, s aki éppen 
ezért az élet legmagasabb funkcióira nézve is illetékes.” (A ma
gyar béke, 31-32. o.)
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Társadalmi nevelés

Elrejtezett magyarság - ezzel a kifejezéssel kapcsolatban Kará
csony az Ocsúdó magyarság című kötetének előszavában azt 
írja, hogy ezt a jelzőt már nem értik azok, akik csak köznyel
vünket bírják, csak azok, akik a klasszikus magyar nyelvet, 
Arany János nyelvét ismerik. (Toldi, 4. ének.)

Mitrovics Gyula (1871-1965) egyetemi tanár, a debreceni 
tudományegyetemen 1918-1941 között a pedagógia profesz- 
szora, bár nem a neveléstudomány, hanem az esztétika terüle
tén működött. Karácsony A magyarok kincse című kötetében 
udvarias szavakkal, de kemény kritikával emlékezik meg róla 
(126-128. o.).

Tankó Béla (1883-1946) filozófus. A debreceni tudomány
egyetem professzora 1914-től haláláig. Böhm Károly tanítvá
nya. Karácsony Sándor neki ajánlotta Ocsúdó magyarság című 
könyvét.

Szabó Árpád (1913-2001) a klasszika-filológia tudósa, az 
MTA és több külföldi akadémia tagja. 1940-48 között a debre
ceni tudományegyetem professzora.

Társaslélektani Intézet: amikor Karácsony Sándor 1942-ben 
a debreceni tudományegyetem pedagógiaprofesszora lett, ezen 
a néven alapított intézetet. Dankó Imre kutatásai szerint nem
csak nálunk, hanem az egész világon ez volt az első ilyen intéz
mény. Formailag sohasem szüntették meg, de nyilvános mű
ködésére nem volt lehetőség.

Ocsúdó magyarság... Személyesen azért fontos számomra 
1942 nyara, mert akkor adta kezembe Zsül - vagyis a későbbi 
Muraközy Gyula tanár úr - az Ocsúdó magyarság című köny
vet. Ő vezetett be Karácsony Sándor körébe. Tőle kérdezget
tem az olyan jól ismert latin szavak „értelmét”, mint a transz
cendens vagy az a priori. Muraközy Gyula (1919-1991) latin, 
görög, magyar szakos középiskolai tanár, lefordította T. Livius: 
Ab urbe condita libri című művét. Megjelent A római nép tör-
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ténete a város alapításától 1-7. kötet, Európa Kiadó, Buda
pest. 1969-1976. D. Iuini Iuvenalis Szatírái-t is ő fordította ma
gyarra (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964).

„Most a nevelés... ” ez az elvi jelentőségű mondat az Ocsúdó 
magyarság című kötet előszavában olvasható (5-6. o.).

A kauzalitás az antecedens és a consequens egy szűk sávjá
ban érvényes. Karácsonynak ez a filozófiai tétele különösen 
nagy jelentőségű a modern természettudomány eredményei
nek tükrében. Erről olvashatni A magyar béke 65. és 68-69. ol
dalain. Meglepően hasonló nézeteket fejtett ki a neves fizikus, 
Bay Zoltán 1974-ben a természetfilozófia néhány kérdésével 
kapcsolatban a Válogatott tanulmányok című kötet 100-119. 
oldalain (Gondolat Kiadó, Budapest, 1988).

Az Arany-idézet egy címtelen töredékből való, mely a követ
kező szavakkal kezdődik: Még ez egyszer...

A Magyar ifjúság című kötet úgy jelent meg 1946-ban, 
ahogy azt a második világháború végén kiszedték, de néhány 
kifejezést megváltoztatott a szerző (a „népművelés” helyére 
például „szabadművelés” került).

Erotika

Platón - közismerten - A lakoma című dialógusban fejti ki az 
erósz sokrétűségéről véleményét. Ebbe beletartozik a pedagó
giai erósz is, melyről Spranger így ír: „Az eszmélkedő megifjo
dik a fiatalság forrásánál, a növekvő pedig magába fogadja az 
érett formát: mindkettő Eros és mindkettő végső metafizikai 
egymásnakrendeltség kifejezése.” (Eduard Spranger: Eros. For
dította: Faragó László. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1946. 22. o.) 
Fiers Tamás Karácsonynál doktorált ebből a témából: Erotica 
ordine grammatico demonstrata, Exodus, Budapest, 1948.

A Barátság és szerelem című kötet fejezetei nem egy időben 
keletkeztek. Elsőként a szerelemről szóló részt adták ki a kolozs-
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vári fiatalok (Szulamit és Salamon avagy az Ifjúság és a Szere
lem. Szemelvények az Énekek énekéből, Ifjú Erdély kiadása, Cluj, 
1936). Másodikként a Barátság - ifjúság című füzetet bocsátotta 
ki 1938-ban az Exodus, és harmadikként került ki a nyomdából 
az Ifjúság és hivatás (Exodus, 1942). A három rész együtt Ba
rátság és szerelem címmel, Ifjúság: barátság, szerelem, hivatás 
alcímmel szintén az Exodus kiadásában jelent meg 1942-ben.

Dávid, Jonatán és Saul története Sámuel első könyvének 
18-20. részében és második könyvének 1. részében olvasha
tó. Az Énekek énekét Karácsony elejétől végéig, tehát az 1. rész
től a 8.-ig idézi és magyarázza, éppúgy, mint a Korinthus
beliekhez írt első levél 7. részének valamennyi versét.

A missziós parancs teljes szövege Máté evangéliumának a 
végén, a 28. rész 19-20. versében található.

Autonómia

A magyar demokrácia című kötet alcíme különösen figyelem
re méltó: Függetlenségre (autonómiára) nevelés. Az autonó
mia Karácsony értelmezésében összeférhetetlen a diktatúrá
val: „Minden embernek szabad tisztelnie minden ember auto
nómiáját... Demokráciában nincs diktatúra, de van rend. Az, 
amit diktatúrának szoktak emlegetni, szabad emberek közt 
szükségtelen is, lehetetlen is.” (A magyar demokrácia, 6-7. o.) 

tébolyult nézetek ... Kardos György (1928-1996) a megren
dült életérzés leggyakoribb formájával, a szenvedély-betegsé
gekkel, főleg az alkoholizmussal foglalkozott egész életében. 
Az addiktológiát, függőségi állapotokat társaslélektani néző
pontból vizsgálta, Karácsony Sándorra hivatkozva. Igen sok tu
dományos közleményt publikált. Válogatott írásait 1999-ben 
adta ki a Magyar Testnevelési Egyetem.

A „szabadművelődés” fogalma csak fokozatosan váltotta fel 
a korábban közkeletű „népművelést”. Előbb használatos volt
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az „iskolánkívüli nevelés” (lásd Karácsony: A magyar demok
rácia című kötetének 109. oldala) és a „szabadnevelés” is (lásd 
a Szabadnevelés című 128 oldalas kötetet, melyet a VKM 
Bereczky Albert államtitkár bevezetőjével, if). Victor János fele
lős kiadásában 1945-ben jelentetett meg). Csak később vált ál
talánossá a „szabadművelődés” kifejezés, mely Gombos Fe- 
renctől származik, aki a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
népművelési ügyosztályának volt vezetője, de azután - kezde
ményezésére - az ügyosztály neve szabadművelődésire változott. 
{Dokumentumok a szabadművelődés történetéhez 1945-1949, 
8-10. o., Kossuth Kiadó, Budapest, 1988.)

Az Országos Szabadművelődési Tanács tisztikara: Karácsony 
Sándor volt mindvégig az elnök, az alelnök előbb Sík Sándor, 
majd Zsiray Miklós, a főtitkár előbb Szabó Árpád, majd Barczán 
Endre, központi titkár és az Új Szántás című folyóirat szerkesz
tője ifj. Victor János, titkárok Kovács Ferenc, Kövendi Dénes és 
Ujfalussy József, főelőadó Molnár Ferencné Varga Ilona. A sza
badművelődés kézikönyve című kötet 1948-ban jelent meg, 
elvi részét Kövendi Dénes, gyakorlati részét Szathmáry Lajos 
írta.

A felnőttek nevelése című tanulmányok az Új Szántás 1948. 
április-októberi számaiban jelentek meg. Ez a mű a gerince a 
Nagykorúak és felnőttek című kötetnek, mely a hatóság éber
sége folytán már nem kapta meg az „Imprimatur”-t. A kötet tel
jes kéziratát az örökösök őrzik.

Az életmű értékelése

A szomszéd népekkel megbékélést hirdette gyakori láto
gatása alkalmával. A felvidéki, a délvidéki és az erdélyi fiatalok 
között számtalanszor megfordult. Ennek nyomtatásban is fenn
maradt emléke, hogy a szerelemről szóló eligazítás Kolozsvá
ron jelent meg, a Tévesztett élet című bibliamagyarázatot a be-
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regszászi Kálvin Nyomda állította elő 1934-ben, a délvidéki 
magyar reformátusok Énekeskönyvének pedig Karácsony volt 
az irodalmi gondozója (kiadta a Jugoszláv Királyságban a Re
formátus Keresztyén Egyház, Szubotica, 1939). Adataink van
nak arról, hogy előadóként részt vett a magyarsóki, csallóköz- 
aranyosi, kiskoszmályi, asztélyi, munkácsi, bótrágyi, komáromi 
és beregszászi ifjúsági konferenciákon, látogatta a pozsonyi di
ákcsoportot és cikket írt Hajnal című lapjukba, segítette a ko
máromi és kiskoszmályi árvaházak létrehozását, hosszabb-rövi- 
debb írásait közölte az Ifjú Erdély, látogatta és előadásaival is 
segítette a bácsfeketehegyi, torontálvásárhelyi, pacséri, sza
badkai, nagybecskereki és belgrádi ifjúsági konferenciákat.

Az 50-es évek szitok-átok áradatától elkülönült Katona Im- 
réné tanulmánya, aki igyekezett az adott körülményekhez ké
pest objektív lenni, de a hatalmas életmű ismertetésével és ér
tékelésével nem tudott megbirkózni, miként azt már a dolgozat 
címe is elárulja: Néhány kérdés Karácsony Sándor pedagógiá
jában. (Megjelent a Magyar Neveléstörténeti Tanulmányok 
című kötet 205-247. oldalain. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1959.)

A 80-as évek legelején adta ki az Országos Pedagógiai Intézet 
Fabricius-Kovács Ferenc: Kommunikáció és anyanyelvi neve
lés című kötetét, melyben nyelvtudományi és neveléstudomá
nyi nézőpontból egyaránt behatóan elemzi és értékeli Kará
csony munkásságát. Lendvai L. Ferenc 1980-ban védte meg 
Protestantizmus és magyarság című történetfilozófiai érteke
zését, melynek részleteit nemcsak folyóiratokban publikálta, 
hanem több kötetben is {Protestantizmus, forradalom, ma
gyarság, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986; A magyar protes
tantizmus, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1987; Egy magyar 
filozófus: Karácsony Sándor, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993). 
Lányi Gusztáv 1987-ben védte meg 340 oldalas disszertációját, 
melyhez 245 oldal mellékletet is készített. Ez a mű rendkívül 
sok adatot tartalmaz, alapos forráskutatásra épül, de mint címe
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is elárulja, nem pedagógiai jellegű: „Karácsonyizmus”: tudás
szociológiái vázlatok. Alcíme: Hagyomány és megújulás kon
fliktusa Karácsony Sándor életművében. Lányi értekezése 
Magyarság, protestantizmus, társaslélektan címmel az Osiris 
Kiadó gondozásában jelent meg 2000-ben.

Pedagógiai nézőpontból említésre méltóak Karácsony mun
kásságával kapcsolatban az alábbi művek. Székácsné Vida Má
ria: A művészeti nevelés hatásrendszere, Akadémiai Kiadó, Bu
dapest, 1980 Kalmár László: Integrállevél, Matematikai írá
sok, Gondolat, Budapest, 1986; Szépe György (szerk.): Az 
anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért című kötetben (Tan
könyvkiadó, 1976) Buda Béla, Fabricius-Kovács Ferenc, Varga 
Tamás, Vargha Balázs, Vekerdi László tanulmányai. Ugyancsak 
Vekerdi László esszéje a Mozgó Világ 1985. évi 12. számában. 
Durkó Mátyás Boros Dezsővel Karácsony Sándor felnőttne
velési koncepciójáról publikált érdemleges ismertetést a Ma
gyar Pedagógia 1988. évi 2. számában. Boros Dezső posztu
musz írását az Acta Paedagogica Debrecina 92. számában 
publikálták: Kísérlet Karácsony Sándor pedagógiájának rend
szerezésére (1990). A tiszteletre méltó szerző maga írja, hogy 
munkáját „sok fene fátum” akadályozta, ami az érdemleges ér
tékelést nem tette lehetővé. Kétségtelen viszont, hogy ő közli 
először Karácsony Sándor debreceni egyetemi előadásainak 
teljes listáját 1934- tői 1950-ig. Búzás László reformpedagógus
ként mutatja be Karácsonyt A reformpedagógia hatása a ha
zai nevelésre és oktatásra című könyvének 103-110. oldalain 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1989).

Arisztotelész nevezetes művére... Aristoteles: A lélekről, for
dította s bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Förster Aurél, 
Franklin társulat, Budapest, 1915.

A Móricz Zsigmond című írása A magyarok kincse 64-68. ol
dalain, a Fény és árnyék ugyanennek a könyvnek a 16-24. ol
dalain olvasható, Az örök magyar szellem pedig a 80-86. olda
lakon található.
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Pszichológia

Minthogy olvasóim aligha jutnak könnyen hozzá... Kornis 
Gyula: A pszichológia és logika elemei középiskolák számára, 
kilencedik kiadás, Budapest, 1931; Dr. Böhm Károly, átdol
gozta Tankó Béla: Lélektan és logika középiskolák használa
tára, Budapest, 1928.

Gustave Le Bon (1841-1931) francia szociológus, tömeglé
lektani elmélete szerint a tömeg nem a józan ész, hanem az 
ösztönök uralma alatt cselekszik. A tömegek lélektana, fordí
totta dr. Balla Antal, Reprint kiadás, Hatágú Síp Alapítvány, Bu
dapest, 1993.

Gombocz Zoltán találó terminus technicusa... , A lélektani 
kutatások kiterjesztése a társas közösségre a társas-lélektan, 
vagy hogy megtartsuk a már több mint félszázad óta használt, bár 
nem egészen pontos elnevezést, a néplélektan feladata.”Nyelv
történeti módszertan In: A magyar nyelvtudomány kézikönyve, 
kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1922, 6. o.

Mérei Ferenc (1909-1985) Franciaországban a neves pszi
chológustól, Wallontól tanult. 1945 után aktív vezetői tevé
kenységet folytatott. 1949-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1950- 
től 56-ig teljesen háttérbe szorították. 1956. október 23. után 
részt vett a forradalomban és a szervezkedést november 4. 
után is folytatta. Ezért 1958-ban börtönbe csukták. Ott is pszi
chológiai műveket írt. 1964-ben szabadult és az Országos Ideg- 
és Elmegyógyászati Intézet pszichológusaként működött 1976- 
ig, nyugdíjazásáig.

Megjelent a Társadalmi Szemlében egy „leleplező” cikk... 
Lázár György: A magyar pedológia visszavonulási taktikája, 
Társadalmi Szemle 1950. 3-4. szám, 250-276. o.

Lakatos Imre... Lakatosról több megtudható Bándy Sándor 
és Jancis Long: A forradalom főpróbája? (megjelent Replika 
2000. novemberi számának 265-283- oldalain) című tanulmá
nyából.
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Varga Tamás az „új matematika” hazai és nemzetközi vezető 
egyénisége. Közismert nagyhatású műve a Matematikai logi
ka kezdőknek 1-2. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1960, 1966).

Vargha Balázs (1921-1996) irodalomtörténész, művészet
pedagógus. Karácsony Sándornál szerezte doktorátusát. Jelen
tősebb művei Csokonai Vitéz Mihályról, Berzsenyi Dánielről és 
Arany Jánosról szólnak. Karácsony hatását Jelek-jelképek-jel
lemek című 1984-ben megjelent kötete mutatja.

A tüdőm kétségkívül az enyém... a teljes cikk Biológia, kör
nyezet, fejlődés címen jelent meg a Módszertani lapok, Bioló
gia 1. évf. (1995) 4. számának 1-10. oldalain.

Logika

Indogermán - indoeurópai... Franz Bopp (1791-1867) az 
összehasonlító nyelvtudomány egyik megalapítója. Wilhelm 
Humboldt (1767-1835) az összehasonlító nyelvtudomány út
törője (lásd Telegdi Zsigmond tanulmányát a W. von Hum
boldt válogatott írásai című kötet 428. oldalán).

Grimm, Jacob (1785-1863). Az első tudományos történeti 
nyelvtan szerzője: Deutsches Grammatik I-IV. 1819-37.

... a könyvben logikáról van szó... Szinte komikus, hogy tu
dományos tekintéllyel bíró szerzők is A magyar észjárás alap
ján bírálják a társaslélektant, holott a könyv belső címlapján ki
emelten olvasható: A neveléstudomány társas-logikai alapjai. 
Az első kiadás - persze - nem volt az említett szerzők kezében, 
csak az 1985-ben megjelent második kiadás.

az igazi mellérendelésről... Ez a tanulmánya 1940-ben je
lent meg először az Exodus almanachjában a 147-160. oldala
kon, majd az Észjárás második kiadásának 17-33. oldalain.

a héber nyelv... Pollák Kaim: Héber-magyar teljes szótár. 
Budapest, 1881. Nyomatott Löwy és Alkalaynál Pozsonyban, 
86. o.
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a héber folyamatos elbeszélés... A héber nyelvtan elemi 
szabályai, összeállította dr. Tóth Kálmán, Ráday Kollégium, 
Budapest, 1980. 29. o.

az összemlélet, a kép és az anekdota... A magyarok kincse 
Előszó - Az „anekdotázó” magyar V-VIL o.

Pauler a leghatározottabban elhárítja... az intuíció és a lo
gika különbözőségéről Logika, az igazság elméletének alap
vonalai című könyvének 150. oldalán ír.

Gábor Dénes (1900-1979). Az idézet Marx György: A mars
lakók érkezése című könyvének 395. oldaláról való (Akadémi
ai Kiadó, Budapest, 2000). A kötetben igen sok adat olvasható 
a magyar tudósok nemcsak sajátos gondolkodásáról, hanem 
kiejtéséről, hanghordozásáról is.

Filozófia

A bölcsességre születni kell... Kaffka Margit: Hangyaboly, Szép
irodalmi Könyvkiadó, Budapest. 1953.

saját maga is ezt írja... A könyvek lelke, 5. o.
...causa és efficiens, „...az univerzum atomjai nem causa- 

effectusként változnak, hanem csak antecedens és consequens 
egyik a másikhoz képest” - írja Karácsony Sándor az Ocsúdó 
magyarság című könyvének 36. oldalán.

Anyag és törvény... Bay Zoltán: Válogatott tanulmányok, 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. 118-119. o.

Pedagógia

Nincs unalmasabb dolog... Ha megmérjük, hogy a tüdőnkben 
mennyi munkával tudjuk ugyanazt a levegőmennyiséget kü
lönböző szaporaságú légvétellel kicserélni, azt tapasztaljuk, 
hogy a munka a percenkénti 16-os légzésszámnál a legkisebb,
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szaporább és felületesebb vagy ritkább és mélyebb légvételek
nél a végzett munka lényegesen több.

a tantárgyak tesvéresüléséről... Németh László: A tanügy 
rendezése, Sarló, Budapest, 1945.

két kandidátusi értekezés... Lukács József (1922-1987) filo
zófus, egyetemi tanár, akadémikus; Huszár Tibor (1930-) aka
démikus; Pataki Ferenc (1927-) akadémikus.

első tudományos ülést... Később, 1991 májusában került 
sor a debreceni egyetem Pedagógiai Tanszékének tudományos 
ülésére, melynek előadásai még 1991-ben kötetben is megje
lentek. A kötet címe: Karácsony Sándor öröksége. Kiadója a 
Debreceni Akadémiai Bizottság.

Egy olyan természetfilmben... Vadász János Nyitány című 
filmje mikroszkópos felvételeken mutatja be a kiscsirke 21 na
pos fejlődését. A film 1964-ben Cannes-ban nagydíjat nyert.

Fény és árnyék... Zsindelyné Tüdős Klára (1895-1980) ezt a 
játékfilmjét 1943-ban készítette.

Amikor megjelent Fináczy... Didaktika, Fináczy Ernő egye
temi előadásai kéziratából sajtó alá rendezték tanítványai: Ba
lassa Bruno, Nagy J. Béla, Prohászka Lajos, a „Studium” kiadá
sa, Budapest, 1935. Neveléselméletek a 19- században, Buda
pest, 1934. Karácsony Sándor e két könyvet a Protestáns Szem
le 1935-ös évfolyamában ismertette, írása olvasható az Ocsúdó 
magyarság című kötet 493-495. oldalain.

Schneller István (1847-1939) Nevezetes könyve: Egyéniség 
- személyiség, Budapest, 1906.

Imre Sándor (1877-1945) két fontos könyve: Nemzetneve
lés, Budapest, 1912; A magyar nevelés körvonalai, Budapest, 
1920.

Individuálpszichológiai Intézet... Máday István (1879-1959) 
pszichológus, a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület el
nöke. Fő műve: Individuálpszichológia, Budapest, 1941.

nem sokat törődik a módszerrel... Az Ocsúdó magyarság 
című kötet A nevelés praktikus módja, az „így” fejezetében 
(450-464. oldalak) foglalkozik Karácsony a módszerrel.
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akiket nem vesz körül tanítványi közösség... A magyar vi
lágnézet XLIX. o.

nagy hatással van az ifjúságra... „Szántó György elvtársnak 
az a véleménye, hogy ez nehéz kérdés, mert presztízse van Ka
rácsonyinak (sic!). Az eltávolítása szükséges, de számolni kell 
ennek a kihatásával.” Feljegyzés az ideológiai előadók ügyében 
1949. december 5-én megtartott értekezletről (Akadémiai le
véltár MTT 5/3 39., A Magyar Dolgozók Pártja iratai.)

én plántáltam... Pál apostol Korinthus-beliekhez írt I. leve
le 3,6.

késői utóda... A Csökmei Kör 1989-ben alakult Karácsony 
Sándor tanításainak ismertetésére és aktualizálására. Évente 
augusztus végén háromnapos konferenciát tartanak, valamint 
december végén egynapos tanácskozást. A résztvevők száma 
általában 200 fő. Újra kiadták Karácsony Sándor számos köny
vét.

kalauzt mindig ingyen... A Csökmei Kör 2002-ben már a 
LXIII. kalauzt adta ki.

teljes és eredeti 150 zsoltárt... Szent Dávid Király Százötven 
Zsoltára. Théodore de Bèze és Clément Marot francia versei
ből magyarra fordította Szenci Molnár Albert, Budapest, 1948. 
Szenei Molnár Albert zsoltárfordításának e kiadása 1948 nya
rán jelent meg a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet
ség gondozásában 10 000 példányban. Kövendi Dénes rendez
te sajtó alá. Karácsony Sándor írt hozzá tájékoztató bevezetőt. 
Exodus könyvkiadó a főbizományos. Az egyik fakszimile képen 
a Psalterium 1607-iki I. kiadásának címlapja látható, a másikon 
Szenci Molnár Albert arcképe harmincéves korából. Ezt a kiad
ványt a Csökmei Kör újra megjelentette 2001-ben Pécelen.
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Karácsony Sándor műveinek áttekintése 
pedagógiai nézőpontból

A neveléstudomány társas-logikai alapjai

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja

A neveléstudomány társas-lélektani alapjai

I. rész: A nyelvi nevelés és a társas-lélek értelmi működése
1. kötet: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon
2. kötet: A könyvek lelke. Irodalmi nevelés: Jelrendszer és jel

képrendszer

II. rész: A társas-lélek felső határa és a transzcendensre nevelés
1. kötet: A magyar világnézet. Világnézeti nevelés
2. kötet: A magyarok Istene. Vallásos nevelés

III. rész: A társadalmi nevelés és a társas-lélek akarati műkö
dése

1. kötet: A magyarok kincse. Értékrendszer és axiológia
2. kötet. Magyar ifjúság. Tettrendszer és etika
3. kötet: Ocsúdó magyarság. Szokásrendszer és pedagógia

IV. rész: A társas-lélek alsó határa és a jogi nevelés
1. kötet: A magyar demokrácia. Függetlenségre (autonómiá

ra) nevelés
2. kötet: A magyar béke. Háborúból békére (reformra) ne

velés
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A magyar diák eligazítása

Barátság és szerelem
A nyolcéves háború
A tanulás mesterfogásai
Leckék a leckéről
Nyugati világnézetünk felemás igában
A Hegyi beszéd

Pedagógiai regények

A csúcsai front. Egy tanár és egy osztály története
A Siccki-banda. A barátkeresés regénye
Holdbéli diákélet

Színdarabok, énekes jelenetek

Gergely bácsi levizitel. Jelenet sok énekkel, szavalattal, felolva
sással
Új háromkirályok csillaga. Öt gyermekszíndarab
Lányok ülnek a fonóban. Énekes jelenet fiú- és leányszerep
lőkkel
Pásztortüzek. Két egyfelvonásos játék
Aki dudás akar lenni...
Úrnak szolgái mindnyájan. Színjáték egy felvonásban
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Karácsony Sándor önálló kiadványként 
megjelent művei időrendben

A népoktatási reform és az alsó néposztály lelki alkata. Kü
lönlenyomat a Protestáns Szemle 1924. évfolyamából, 48 ol
dal. Budapest, 1924; 2. kiadás: A magyar észjárás és közokta
tásügyünk reformja című kötetben (Exodus, Budapest, 1939).

Akkumulátor. Az Erő című folyóirat kalendáriuma az 1924-
25. tanévre. Az Erő Kiadóvállalat, Budapest, 1924. 192 oldal.

Akkumulátor. Az Erő című folyóirat kalendáriuma az 1925-
26. tanévre. Az Erő Kiadóvállalat, Budapest, 1925. 180 oldal.

A csúcsai front. Egy tanár és egy osztály története. Az Erő ki
adása, Budapest, 1928. 160 oldal; 2. kiadás: Exodus, 1943.

Utazás a Biblia mélységei felé. MEKDSZ „Szövétnek” kiadá
sa, Budapest, 1929. 24 oldal; 2. kiadás: Exodus, 1938; 3. ki
adás: Exodus, 1944. Megjelenti magyarok Istene című kötet
ben is.

101 magyar népdal. Karácsony Sándor és Mathia Károly 
közreműködésével szerkesztette Bárdos Lajos. Átnézte és elő
szóval ellátta Kodály Zoltán. Magyar Cserkészszövetség. Buda
pest, 1929. 128 oldal.További kiadások: 1932, 1937, 1939, 
1941, 1942, 1945.

A tanulás mesterfogásai. Kiadja a Középfokú Iskolák Refor
mátus Missziói Bizottsága. Budapest, 1929. 234 oldal.

Regös káté. Szerkesztette és részben írta Karácsony Sándor. 
Táborozási segédlet II. rész. Magyar Cserkészszövetség, Buda
pest, 1930. 80 oldal. Karácsony szövege olvasható A magyar 
világnézet című kötetében is.

Leckék a leckéről. „A tanulás mesterfogásai"-nak folytatása. 
Az Erő kiadása, Budapest, 1931. 88 oldal.

Gergely bácsi levizitel. Jelenet sok énekléssel, szavalattal, 
felolvasással. Az Erő kiadása, Budapest, 1931. 32 oldal.

ítélet alatt. A MEKDSZ 1933. évi téli konferenciáján tartott 
előadásokból. írták: Baktay Ervin, Karácsony Sándor, Turóczy
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Zoltán, Bereczky Albert. Szövétnek, Budapest, 1933. 32 oldal. Ka
rácsony szövegének címe: Mit üzennek a radikális mozgalmak a 
mai kor kereszténységének? Megjelent az Ocsúdó magyarságban 
,A mechanikusan megszervezett társadalom” címmel.

Nyugati világnézetünk felemás igában. Szövétnek kiadása, 
Budapest, 1933. 160 oldal.

Tévesztett élet. Kálvin nyomda, Beregszász, 1934. 22 oldal. 
Megjelent A magyarok Istene című kötetben is „A Biblia az 
egyén kezében” fejezetként.

Szulamit és Salamon avagy az ifjúság és a szerelem. Szemel
vények az Énekek énekéből. Ifjú Erdély, Cluj (Kolozsvár), 
1936. 76 oldal; 2. kiadás: Szerelem és ifjúság, Exodus, Buda
pest, 1938; 3. kiadás: a Barátság és szerelem című kötet közép
ső fejezeteként, melynek címe: Ifjúság: szerelem.

A mai magyar ifjúság lelki arca. A „Magyar Ifjúság” kiadása, 
Budapest, 1937. 32 oldal. Megjelent az Ocsúdó magyarság 
„Elméleti meggondolások a mai magyar ifjúságról” című feje
zeteként is.

A Hegyi beszéd. KIE Szövetség kiadása, Budapest, 1937. 168 
oldal; 2. kiadás: Exodus, Budapest, 1941; 3. kiadás: Reformá
tus Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1991.

A mai ember „Mi Atyánk”fa. Részlet „A Hegyi beszédéből. 
KIE Szövetség kiadása, Budapest, 1937. 16 oldal.

A boldogság grádicsos útja. Részlet „A Hegyi beszéd”-ből. 
KJE Szövetség kiadása, Budapest, 1937. 46 oldal.

Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. A nyelvi nevelés 
és a társas-lélek értelmi működése. Exodus kiadás, Budapest,
1938. XLVII + 191 oldal.

[Az „Exodus kiadás Budapest” jelzést a továbbiakban nem 
tüntetjük fel.]

A Siccki-banda. A barátkeresés regénye. 1938. 175 oldal.
Barátság - ifjúság. 1938. 61 oldal; 2. kiadás: 1938; 3. kiadás: 

a Barátság és szerelem című kötet első fejezeteként, melynek 
címe: Ifjúság: barátság.
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A magyar lélek. 1938. 24 oldal; 2. kiadás: 1942; 3. kiadás: 
1944; 4. kiadás: 1945. (Háromezer esztendős törvény címen). 
5. kiadás: A magyar észjárás 1985-ös kiadásának 34-55. oldalain.

A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. A neve
léstudomány társas-logikai alapjai. 1939. 303 oldal.

Ki-ki világítson a maga helyén. Kis színdarab 4 jelenetben,
1938. 24 oldal; 2. kiadás: az Új háromkirályok csillaga című 
kötetben 1939.

A szeretet hatalmát áldom. Jelmezes ifjúsági színdarab két 
felvonásban. 1938. 31 oldal; 2. kiadás: az Új háromkirályok 
csillaga című kötetben, 1939.

Krisztus Urunk kis-szógái. Hat élőkép az utolsó ítéletről.
1939. 25 oldal; 2. kiadás: az Új háromkirályok csillaga című 
kötetben, 1939.

Karácsony Kiskoszmályon. Karácsonyi játék 3 felvonásban.
1939. 36 oldal; 2. kiadás: az Új háromkirályok csillaga című 
kötetben.

Játékmester gyermek és ifjúsági színpadon. 1939. 15 oldal;
2. kiadás: A színdarabrendezés elvi és gyakorlati problémái cí
men az Új háromkirályok csillaga című kötetben, 1939. Társ
szerző: Szalay Gizella.

Új háromkirályok csillaga. 5 gyermekszíndarab. VIII, 15, 
25, 24, 30, 31, 36 oldal. 1939.

Kik vagyunk és mit akarunk? A KIE Szövetségének kiadása, 
Budapest, 1939. 20 oldal; 2. kiadás: Magyar ifjúság, 218-227. 
oldal.

Lányok ülnek a fonóban. Énekes jelenet fiú- és leányszerep
lőkkel, 1939. 38 oldal; 2. kiadás: 1945; 3. kiadás: 1945.

Az aktuális Arany János. 1939. 24 oldal; 2. kiadás: A köny
vek lelke, 139-146. oldal.

Irodalmi kóstoló. Munkaanyag leányegyesületek számára. 
(A szerző nevének feltüntetése nélkül.) Kiadja a Magyar Ke
resztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége, Budapest, 1939. 
60 oldal; 2. kiadás: A magyar világnézet, 42-50. oldal.
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Konferenciai énekek. Összeválogatta Karácsony Sándor. A KIE Nem
zeti Szövetség kiadása, Budapest, 1939. 31 oldal.

Csokonai. Debrecen, 1940. 29 oldal; 2. kiadás: A könyvek 
lelke, 101-116. oldal.

Testvérem, Suomi. 1940. 32 oldal; 2. kiadás: 1940; 3. kiadás: 
A magyarok Istene, 110-123. oldal.

A magyar Budapest, 1940. 32 oldal; 2. kiadás: Ocsúdó ma
gyarság, 312-331- oldal.

A könyvek lelke. Irodalmi nevelés. A nyelvi (irodalmi) neve
lés és a társas-lélek értelmi működése. Jelrendszer és jelkép
rendszer, 1941. 396 oldal.

Az irodalmi nevelés. 1941. 92 oldal. Különlenyomat: A köny
vek lelke, 7-89- oldal.

Komáromi János. 1941. 50 oldal; 2. kiadás: A könyvek lelke, 
201-248. oldal.

A magyarság mint idegenforgalmi probléma. Különlenyo
mat a Magyar Idegenforgalom Évkönyvéből. Kiadja az Idegen
forgalmi újságírók egyesülete. 1941. 29 oldal; 2. kiadás: Ocsú
dó magyarság, 376-421. oldal.

Széchenyi és Katona. Két évforduló. 1941. 44 oldal. Széche
nyi 2. kiadás, 1941. 24 oldal; 3. kiadás: A magyarok kincse, 
86-89. oldal. Katona József 2. kiadás: 24 oldal; 3. kiadás: 
A könyvek lelke, 121-132. oldal.

Arany János „Toldi”-ja. 1941. 16 oldal; 2. kiadás: A magya
rok kincse, 51-60. oldal.

A magyar világnézet. A társas-lélek felső határa és a transz
cendensre nevelés. Világnézeti nevelés. 1941. LXXII + 352 oldal.

Felkavart régi avar. Versek. (Csökmei Sándor néven) 1941. 
76 oldal.

K/í vegyek el? 1941. 16 oldal; 2. kiadás: 1943; 3- kiadás: Ma
gyar ifjúság, 281-290. oldal.

Ocsúdó magyarság. A társadalmi nevelés és a társas-lélek 
akarati működése. Szokásrendszer és pedagógia. 1942. 548 ol
dal.
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Ifjúság és hivatás. 1942. 64 oldal; 2. kiadás: a Barátság és 
szerelem című kötet harmadik fejezeteként, melynek címe: If
júság: hivatás.

Barátság és szerelem. Ifjúság: barátság, szerelem, hivatás. 
1942. 212 oldal.

A magyarok Istene. A társas-lélek felső határa és a transzcen
densre nevelés. Vallásos nevelés. 1943. 336 oldal.

Pásztortüzek. Két egyfelvonásos játék. 1943. 44 oldal; 2. ki
adás: 1945.

Aki dudás akar lenni... Kolozsvár, 1943. 24 oldal.
A magyarok kincse. A társadalmi nevelés és társas-lélek aka

rati működése. Értékrendszer és axiológia. 1944. CXII + 216 
oldal.

A cinikus Mikszáth. 1944. 112 oldal. Különlenyomat: A ma
gyarok kincse, IX-CXI. oldal.

A nyolcéves háború. A diákélet mindennapi problémái. 1944. 
244 oldal. Különlenyomatokra tagolva: 1. Szeptembertől-júni
usig. 2. Az index első lapja. 3. Hazulról az iskolába. 4. Az index 
belső lapja. 5. A pad alatti forradalom. 6. Diáknóták prózában. 
7. Feketebetús diáknaptár. 8. Pirosbetűs diáknaptár.

Magyar nevelés. Az 1943-as szárszói „Magyar Élet” táborozá
son tartott előadás. Magyar Élet kiadása, Budapest. 1944. 32 
oldal; 2. kiadás: A magyarok kincse, 190-213. oldal.

Magyar ébredés és irodalom. 1944. 36 oldal; 2. kiadás: 
A magyarok kincse, 100-121. oldal.

A magyar demokrácia. A társas-lélek alsó határa és a jogi ne
velés. Függetlenségre (autonómiára) nevelés. 1945. 131 oldal.

Közvélemény és nevelés. 1945. 16 oldal. Különlenyomat: 
A magyarok kincse, 3-10. oldal.

Évszázadok és kontinensek. 1945. 16 oldal; 2. kiadás: A ma
gyar demokrácia, 23-30. oldal.

Demokrácia és pedagógia. 1946. 38 oldal. Különlenyomat 
A magyar demokráciából, önálló előszóval, 31-46. oldal.
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Demokrácia és egyház. Különlenyomat A magyar demok
ráciából, önálló előszóval, 113-130. oldal. Református Gyüle
kezeti Evangélizáció Baráti Társaság kiadása, Budapest. 1946.

Demokrácia és cserkészet. 1946. 14 oldal. Különlenyomat 
A magyar demokrácia, 58-64. oldal.

A magyar béke. A társas-lélek alsó határa és a jogi nevelés. 
Háborúból békére (reformra) nevelés. 1947. 184 oldal.

Holdbéli diákélet. 1948. 136 oldal.
Úrnak szolgái mindnyájan. Színjáték 1 felvonásban. 1949. 

32 oldal.
Hatalom alá vetett ember. A teljes írás Istentől ihletett... 

1949. 128 oldal. (A 16 rész 1948-ban külön-külön 8 oldalas fü
zetenként jelent meg A teljes írás Istentől ihletett... sorozat
címmel.)

A magyar észjárás. Magvető Kiadó, Budapest, 1985. 562 ol
dal.

A cinikus Mikszáth. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1990, 
3-4. sz. 212-322. oldal.

„A magyar észjárás” című mű ismertetése (autoreferátum) 
1939. In: Magyar Filozófiai Szemle, 1990, 3-4. sz. 323-356. 
oldal.

A Hegyi beszéd. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Bu
dapest, 1991. 144 oldal.

Ifjúság és hivatás. Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 
Budapest, 1991. 67 oldal.

Leckék a leckéről. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 
Budapest, 1991. 91 oldal.

Nyugati világnézetünk felemás igában. Kiadja az Üzenet 
Szerkesztősége, Kolozsvár, 1991. 112 oldal.

Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. Csökmei Kör, 
Pécel, 1992. 191 oldal.

Magyar nevelés. Csökmei Kör, Pécel, 1993. 24 oldal.
Irodalmi nevelés. Szent Gellért Egyházi Kiadó, 1993. 92 ol

dal.
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A magyarság, mint idegenforgalmi probléma. Csökmei Kör, 
Pécel, 1994. 36 oldal.

Karácsony Sándor  pedagógiai írásaiból: 9 tanulmány, 1922- 
1946. Csökmei Kör, Pécel, 1994. 274 oldal.

Hatalom alá vetett ember. Harmat, Budapest - Koinonia, 
Kolozsvár, 1995. 128 oldal.

Lélek és nevelés, 3 tanulmány. Nis Kiadó, Kolozsvár, 1995. 
80 oldal.

Békére, reformra nevelés. Csökmei Kör, Pécel, 1996. 43 ol
dal.

Utazás a Biblia mélységei felé és Karavánutazás a Biblia 
mélységei felé. Erdélyi Gazda Kiadó, Kolozsvár, 1996. 48 oldal.

A cinikus Mikszáth. Hét Krajcár Kiadó, Budapest, 1997. 112 
oldal.

A szeretet. Csökmei Kör, Pécel, 1997. 15 oldal.
A csúcsai front. Nis Kiadó, Kolozsvár, 1998. 133 oldal.
A tanulás mesterfogásai. Csökmei Kör, Pécel, 1998. 151 ol

dal.
A nyolcéves háború. Csökmei Kör, Pécel, 1999. 263 oldal.
Kik vagyunk és mit akarunk? Válogatott írások református 

diákoknak, SDG füzetek, 2000. 249 oldal.
Barátság, szerelem, hivatás. Csökmei Kör, Pécel, 2000. 195 

oldal.
A magyar béke. Csökmei Kör, Pécel, 2001. 190 oldal.
Aki dudás akar lenni. Csökmei Kör, Pécel, 2001. 24 oldal.
A magyar demokrácia. Csökmei Kör, Pécel, 2002. 130 oldal.

Idegen nyelven megjelent tanulmányok 
Karácsony Sándorral kapcsolatban

Fabricius-Kovács, F. 1971: Linguistics, communication theory, 
social psychology. Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hun- 
garicae 21: 69-86. o.
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1976. Linguistics, Communication Theory, and Social Inter- 
action Psychology. In: Toward a Theory of Context in Lin
guistics and Liter ature, edited byAdam Makkai. 51-80. o. The 
Hague/Paris: Mouton.

Heller, Georg. 1986. Comitatus Bihariensis. München. 395 o. 
(Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der 
Universität München. Ser. A. Die historischen Ortsnamen von 
Ungarn, 20.)

Hetényi, Zsuzsa. 1996. La mentalité hongroise et la langue 
hongroise dans la théorie de Sándor Karácsony (1891-1952). 
In: Langue et nation en Europe centrale et orientale du XVIIIème 
siècle à nos jours. Edité par Patrick Sériot. Cahiers de l’ILSL, 
no. 8, 149-162. o.

Szépe, György. 1984. Ferenc Fabricius-Kovács and Hunga
rian mother-tongue education. In: Ferenc Fabricius-Kovács 
Bibliography (Arcadia Bibliographica Virorum Eruditorum, 
Fasciculus 7), compiled by Miklós Kontra. 20-26. o. Blooming
ton, IN: Eurasian Linguistic Association.

Itt jegyzem meg, hogy Robert Austerlitz (Columbia University, 
USA) rendkívül elismerően szólt és írt Karácsony Sándor nyelvé
szeti érdemeiről a Kiss Jenő és Szűts László szerkesztette Tanul
mányok a magyar nyelvtudomány történetének témaköréből 
című kötet 26-29. lapjain (Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991).

Karácsony Sándor életrajzi adatai

1891. jan. 10.: született Földesen, Hajdú megyében. 
1897-1902: a földesi református népiskolába jár.
1902-1910: a debreceni Református Kollégium tanulója. 
1910. jún. 27.: kitüntetéssel érettségizik.
1910. szept.: egyévi önkéntes szolgálatra vonul be az 1. tiroli 

császárvadász ezredhez.
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1911: tartalékos tiszti vizsga Hall in Tirolban.
1911-1914: Magyar-német szakos bölcsészhallgató a buda

pesti kir. magy. tudományegyetemen.
1911- 1912: vendéghallgató Genfiben.
1912. jan. 1.: tartalékos kadét (tisztjelölt) a császári és királyi 

19. gyalogezredben (Győr).
1912. jún.: 28 napos fegyvergyakorlat Győrött.
1912. júl.-aug.: néplélektani gyűjtőmunkát végez szülőfalu

ja környékén.
1912- 1913: vendéghallgató Münchenben és Bécsben.
1913- 1914: vendéghallgató Bécsben és Grazban.
1914. júl. 22-től: fegyvergyakorlat Tolmeinben (mai neve: 

Tolmin, Szlovénia).
1914. júl. 28.: mozgósítás: kikerül a kelet-galíciai frontra.
1914. nov. 1.: tartalékos hadnagy.
1914. nov. 20.: súlyos sebesülés éri a kelet-galíciai fronton: 

hónapokig különböző katonai kórházakban ápolják.
1915 nyarán: betegszabadságon Földesen, folytatja néplé

lektani gyűjtését.
1915. dec. 12.: a mährisch-weisskircheni katonai főreálisko

lában, majd az ugyanott lévő lovassági hadapródiskolában ta
nít (mai cseh neve Hranice).

1916. aug. 1.: tartalékos főhadnagy.
1917-1918: a tanév első szemeszterében pótolja a világhá

ború miatt elmaradt félévet.
1918: Károly-csapatkereszttel és sebesülési éremmel tünte

tik ki.
1918. márc. 1.: súlyos hadirokkantként nyugállományba he

lyezik, de ténylegesen nem szerelik le.
1918. aug. 12.: megkapja tanári oklevelét (száma: 5291).
1918. szept. 1.. áthelyezik a kassai katonai főreáliskolába.
1918. szept. 7.: a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumtól 

helyettes tanári megbízást kap a kassai áll. főreáliskolához, de 
magyaróráit továbbra is ellátja a katonai főreálban.
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1918. dec. 12.: leszerel.
1919. jún.-júl.: Budapesten Nagy László mellett dolgozik a 

Közoktatásügyi Népbiztosságon.
1919. aug. 26.: a fővárosi tankerületi főigazgatósághoz he

lyezik.
1919. okt. 4.: saját kérésére a budapesti állami Zrínyi Miklós 

főgimnáziumhoz helyezik.
1919. dec. 8.: megismerkedik Megyercsy Bélával, a KIE ma

gyarországi titkárával és ettől kezdve részt vesz a szervezet 
munkájában.

1920. febr.: belép az 1. sz. BKIE cserkészcsapatba.
1920 nyarán: 28 tehetséges földesi parasztfiút tanít és 

levizsgáztat a VKM által kiküldött bizottság előtt a gimnázium 
első osztályának tananyagából.

1920 és 1921 nyarán: 40 budapesti gimnazista tanítványát 
nyaraltatja Földesen.

1922: átveszi Az Erő című folyóirat szerkesztését és ezt a 
munkát egy évtizedig végzi.

1922. a Magyar Cserkészszövetség társelnöke.
1923: a józsefvárosi református gyülekezet tanácsosa.
1924: doktori disszertációját benyújtja a debreceni tudo

mányegyetemre, az értekezés címe: A népiskolai reform és az 
alsó néposztály lelki alkata.

1926: a KIE Világszövetségének világbizottsági, majd végre
hajtó bizottsági tagja.

1924. dec. 16.: feleségül veszi Szalay Terézt, a Keresztyén Le
ányegyesület hazai és nemzetközi körökben ismert vezetőjét, 
házasságukból egy fiú és két leány születik.

1926, 1927 és 1928 nyarán: két hétre Földesre viszi buda
pesti tanítványait, és a falusi ifjakkal együtt szemináriumi mun
kát végeznek.

1927: a Kálvin téri református gyülekezet presbiterré választja. 
1927-1939: két megszakítással szerkeszti a Magyar Ifjúság 

című folyóiratot.
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1927. szept. 1.: az MTA Szótári Bizottságának munkatársa, 
állományilag továbbra is a gimnáziumhoz tartozik.

1929. máj.: a debreceni tudományegyetem bölcsészeti kara 
a filozófia, pedagógia, magyar nyelvészet doktorává avatja.

1930. jún. 19.: az 1. sz. cserkészcsapat tagjaival rádióelő
adást tart, melyben a fiúk népdalokat és klasszikus irodalmi al
kotásokat adnak elő. A műsor 1931-ben „Gergely bácsi levizi
tel” címmel nyomtatásban is megjelenik.

1930- 1934: pedagógiai és nyelvészeti szeminárium a MEKDSZ 
keretében.

1931: kilép a cserkészet országos vezetőségéből.
1931- 1934: szerkeszti a Diákvilág című lapot.
1933- 1936: társszerkesztője a Gyermekvédelem című havi 

folyóiratnak; 1937 és 1939 között szerkesztőbizottsági tag.
1934: magántanári habilitáció pedagógiából a debreceni tu

dományegyetemen, tárgyköre: Az iskola nevelőmunkája.
1934- 1942: minden szemeszterben népes hallgatóság előtt 

tartja magántanári előadásait.
1935- 1936: „nemzetgyalázással alaposan gyanúsítható” egyén

ként rendőri felügyelet alatt áll, mert a szomszéd népekkel 
való megbékélést hirdeti.

1936- 1944: szerkeszti a Pro Christo című lapot.
1939: politikai okok miatt kilép a KIÉ-ből.
1941. jún.: a MEKDSZ elnökévé választják.
1942. júl. 1.: A debreceni tudományegyetem bölcsészkarán 

nyilvános rendes tanár, a pedagógia professzora. Megalapítja a 
Társaslélektani Intézetet.

1942. nov. 21.: megnyitó előadást tart a lillafüredi írótalálko
zón.

1943. aug. 26-28.: előadást tart a népi írók és a Soli Deo 
Gloria Szövetség szárszói konferenciáján.

1944. márc.: ettől kezdve nem szerepel nyilvánosan, vidé
ken tartózkodik, mert a Gestapo érdeklődik utána.

1944. szept. 30.: visszatér Budapestre, de a nyilvánosság 
előtt nem mutatkozik; az ostromot Budán éli át.
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1945. febr.: sokféle közéleti tevékenységbe kezd.
1945. ápr. 10.: Debrecenben szabadegyetemi előadást tart a 

demokratikus nevelésről.
1945. ápr. 12.: a debreceni Néplap „Demokrácia és nevelés” 

címen elismerően ír Karácsonyról: „a demokrata nevelésnek 
legfőbb képviselője már a múltban is Karácsony Sándor volt”.

1945. ápr. 22.: a Néplapban Andics Erzsébet megtámadja 
Karácsonyt, szerinte „a demokrácia kizárja azt, hogy mindenki 
önállóan tevékenykedjék, mint autonóm lény”.

1945. ápr.: Az Országos Köznevelési Tanács elnökségi tagja, 
később a középiskolai szakosztály elnöke.

1945. jún.. Demokrácia és cserkészet címmel előadást tart 
Budapesten.

1945. jún.: a Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke 
Sík Sándorral együtt.

1945. aug. 8.: előadást tart az egyetemisták konferenciáján, 
Balatonlellén.

1945. aug. 15-30.: a debreceni tudományegyetem Társas
lélektani Intézetének nyári egyeteme Nyíregyházán.

1945. okt. 9.: megalakul az Országos Szabadművelődési Ta
nács, elnöke Karácsony Sándor.

1945. okt. 21.. a MEKDSZ újra elnökévé választja.
1945. nov. 24.: ifjúsági gyűlés a parlamentben Karácsony el

nökletével.
1946. júl. 22-28.: MEKDSZ konferencia Tahiban Karácsony 

vezetésével; előadók többek közt: Hamvas Béla, Kondor Imre, 
Losonczy Géza, Lükő Gábor, Veres Péter; a konferencián meg
jelenik Tildy Zoltán köztársasági elnök is.

1946. aug. 21.-szept. 2.: a debreceni tudományegyetem 
Társaslélektani Intézetének nyári egyeteme Nyíregyházán; igaz
gató: Karácsony Sándor.

1946. aug. 22.: megalakul a Magyar Cserkészfiúk Szövetsé
ge, elnöke Karácsony Sándor. (A Cserkészszövetséget Rajk 
László belügyminiszter már július 4-én feloszlatta.)
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1946. szept.: a debreceni tudományegyetem Tanárképző és 
Tanárvizsgáló Bizottságának elnöke.

1946. okt. 12.: A MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági 
Szövetség) elnökévé választják.

1946. nov. 16.: A Magyar Pedagógiai Társaság tagjává választja.
1947-1948: főszerkesztője az Új Szántás című havonként 

megjelenő folyóiratnak (az Országos Szabadművelődési Ta
nács kiadása).

1947. júl. 7-13.: Karácsony vezetésével MEKDSZ-konferen- 
cia Tahiban.

1948. febr.: lemond a Cserkészfiúk Szövetségének elnöksé
géről.

1948. márc.: lemond a MADISZ elnökségéről.
1948. márc. 20.: Székfoglaló előadás a Magyar Pedagógiai 

Társaságban: A forradalmi pedagógiától a pedagógiai forrada
lomig.

1948. máj. 31-jún. 5.: szabadművelődési konferencia Rév
fülöpön; Karácsonyt nem hívják meg, tevékenységét sorozato
san támadják.

1948. a Református Egyház Zsinatának tagja.
1948. jún.: a Társadalmi Szemle támadja Karácsony szabad

művelődési tevékenységét.
1948. júl. 12-18.: a MEKDSZ konferenciáját vezeti Tahiban; 

tapasztalatairól beszámol az Új Szántás 1948. júliusi számá
ban.

1948. okt. 3.: feloszlatja az Exodus bibliakört és munkakö
zösséget.

1949. jan.: a köztársasági elnök újból kinevezi Karácsonyt az 
Országos Szabadművelődési Tanács elnökévé, bár az ténylege
sen már nem működik.

1949. jan. 6.: lemond a MEKDSZ elnökségéről.
1949. febr. 4.: Bóka László államtitkár előadásban támadja 

egykori tanárát. Szövege „Népiesség” és népnevelés címen je
lent meg (Szikra kiadás, Budapest).
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1949. dec. 5.: a Magyar Dolgozók Pártja ideológiai előadói
nak javaslata Karácsony Sándor leváltására.

1950. jan. 21.: az MDP agitációs és propaganda bizottságá
nak javaslata Karácsony Sándor nyugdíjazásáról.

1950. jan. 25.: az MDP titkárságának határozata Karácsony 
Sándor nyugdíjazásáról.

1950. márc.: Losonczy Géza államtitkár a Müveit Nép című 
folyóirat első számában éles hangon támadja a szabadművelő
dési mozgalmat és annak „volt elnökét”.

1950. márc. 28.: lemondatják katedrájáról, és augusztus 
1-jei hatállyal nyugdíjazzák.

1952. febr. 23.: bekövetkezik Karácsony Sándor halála.
1989. szept. 15.: a földesi Általános Művelődési Központ fel

veszi Karácsony Sándor nevét.
1991. május., a Debreceni Egyetemen ülésszakot tartanak 

Karácsony Sándor örökségéről.
1994: a Magyar örökség kitüntető címet kapja az 1945 előtti 

korszak díjazottjai között.
1995. jan. 8.: emléktáblát avatnak a Tavaszmező utcai iskola 

falán.
1999. szept. 29.: a Debreceni Egyetemen Karácsony Sándor 

tudományos konferenciát tartanak.
2001. jan. 13.: a Karácsony Sándor Művelődési Társaság Föl

desen tudományos ülést szervez Karácsony Sándor születésé
nek 110. évfordulója alkalmából.

*

Köszönöm Franyó István dr. sok segítségét.
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