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Kornis Gyula : A kultúra válsága. 
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A mű címe már rámutat a kul-
túra legkülönfélébb területét átfogó 
tanulmányok vezéreszméjére, a világ-
háború okozta egyetemes fáradtság-
ból és nyomorúságból természet-
szerűen felfakadó kultúrpesszimiz-
musra, amely ma Európa legkiválóbb 
szellemeit foglalkoztatja. Kornis, a 
hivatott kultúrfilozófus, a modern 
«uomo universale» széleskörű szellemi 
fegyverzetével kapcsolódik be abba a 
harcba, ami az idevonatkozó bonyo-
lult, sokféle összeágazó problémák 
megoldásáért folyik. Ezek a problé-
mák — a mai magyarság legidősze-
rűbb, legvéresebb kérdései — Kor-
nis mindent egységben, összefüggés-
ben vizsgáló szemléltetésében túl-
nőnek a hazai, sőt európai kereteken és 
egyetemesebb látókörre ébresztenek. 

A vezéreszmét mindjárt gyökeré-
ben ragadja meg az első tanulmány 
«a szellemi munka válságá»-ról. Vilá-
gos, logikus gondolatmenetben, lépés-
ről-lépésre fejti ki Kornis mindazokat 
az okokat, amelyek a szellemi mun-
kások mai nyomorát és munkanélküli-
ségét eredményezték. Avatott veze-
tése mellett rádöbbenünk arra a szo-
morú ellentmondásra, ami a közép-
osztályba tömörülő szellemi munká-
sok ideális hivatása és a valóság kö-
zött fennáll. Mert, ha — mindezt Kor-
nis meggyőzően kifejti — a közép-
osztály alkotja a nemzet vezetőréte-
gét, agyvelejét, tudatos történeti 
aspirációit, akkor ennek a közép-
osztálynak anyagi függősége és gyen-
gítése (amiben nemcsak az új hatal-
maknak, hanem a hazai kormányza-
toknak is bőven volt része) a nemzeti 
szempontból éppen a legöntudato-
sabbnak, leggerincesebbnek hivatott 

réteget ásták alá. Ez az ellentmondás 
a valóság és eszmény között a diplo-
más, elhelyezkedni nem tudó ifjúság 
szempontjából még élesebbé válik. 
Az ember kötelessége, hogy szellemi 
erőit kifejtse s ezzel a nemzeti aspirá-
ciókat is tudatosabbá tegye, így 
azonban olyan óriásivá nő a kiművelt 
emberek száma, hogy a mai gazdasági 
helyzet mellett elhelyezésük, igényeik 
kielégítése lehetetlenné válik — s 
mindennek eredménye egy elégedet-
len, boldogtalan, szárnyaszegett szel-
lemi proletariátus kifejlődése. A té-
nyek igazolásával és Kornis nagy 
valóságérzékével mégis szembe-
helyezhetjük az érem másik oldalát 
is, azokat, akik számára a kultúra 
nemcsak könyvekből szerzett tudo-
mányosságot, hanem elsősorban az 
önkifejlesztés benső szükségét, tehát 
lelki értékeket : erőt, fegyelmezettsé-
get jelent. Sajnos, ezek a jeles tulaj-
donságok ma csak negatív irányban 
érvényesülhetnek : így például a nehéz 
helyzet türelmes elviselésében, bár-
mely kultúrfeladatot vállaló, önzetlen 
magatartásban. Kornis sorraveszi 
azokat az az eszközöket, amelyek a 
szellemi munkások nyomorán segít-
hetnének, de gyökeres orvoslást csakis 
az egyetemekre tóduló ifjúság igazsá-
gos szelekciójában látja. «Az élet 
szempontjából sokszor hajlandók va-
gyunk túlbecsülni az iskolai és a 
tudományos műveltség értékét. Bárki 
igen kiváló és a nemzet életében nagy-
jelentőségű személyiséggé fejlődhetik 
az egyetemi oklevél pecsétje hiján is.» 
Ezek a szavak összhangban vannak 
a közelmult tapasztalataival, amelyek 
szerint az agyontanultság helyett mé-
lyebb rétegekben kell keresnünk azo-
kat az erőket, amelyek hivatottak fel-
frissíteni a magyar faj szellemi erejét. 
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«Európa és Amerika kultúrpoliti-
kája» a kultúra válságát a két ellen-
tétes szellemi világ összevetésében 
még élesebb megvilágításba helyezi. 
It t látjuk a tőlünk elütő, az európai-
tól idegen kultúrák megértésére tö-
rekvő, az eddigi határokon messze 
túlmenő modern történetszemlélet 
rendkívüli termékenységét, amely 
arra is rámutat, hogy milyen össze-
függések vannak az eddig elszigetelve 
vizsgált kultúrtények között. Kornis 
az új- és óvilág szellemi különbsé-
gét kultúrpolitikájuk összevetésével 
szemlélteti. Személyes tapasztalatok 
alapján bőven volt alkalma megis-
merkedni Amerika művelődési esz-
ményeivel, ezek eszközeivel, iskola-
ügyével, amelyeket nem mint száraz 
tényeket, hanem az amerikai géniusz 
jellegzetes vonásainak keretében is-
merteti. Éles és tárgyilagos szemmel 
látja az egyéni versenyre és tisztán 
hasznossági szempontokra beállított 
amerikai közművelődés egyoldalúsá-
gát, az alacsony sorból hatalmas ener-
giával felfelé törő tömegek szellemi 
éretlenségét. De ugyanekkor méltán 
emeli ki az amerikai lélek áldozat-
kész, szociális lelkiismeretét, amely-
nek sok-sok kultúrintézményük kö-
szönheti létét. Szédítőek azok az ösz-
szegek, amiket Amerika az iskolán-
kívüli népművelés céljaira áldozott. 
De ugyancsak tanulhat Európa Ame-
rikától a tetterős energiában, a szel-
lem rugalmasságában, az egyéni ini-
tiativában, vállalkozó kedvben és 
magabízó erőtudatban. Kornis rámu-
ta t arra, hogy a gazdasági szempon-
tok fontossága természetszerűen elő-
térbe állítja az európai kultúrpoliti-
kában is az amerikai gondolkodáshoz 
közeledő szellemet ; Amerikában vi-
szont mind több jel mutatkozik már 
az önzetlen kultúra eszményének 
megbecsülésére. Igy fogja a két világ-
rész egymással való kiegészülése meg-
adni az emberi kultúra jövendő képét 
és szellemét. 

A kultúrpolitika elméleti kiépíté-
sét szolgálják «A kultúra és az értékek 
formális jellege» és «A kultúra mint 
államcél» c. tanulmányok. Utóbbi vi-
lágos célkitűzésében különösen ma-
gán viselik a Klebelsberg-korszak 
magabízó, tetterős szellemét. A szel-
lemnek erejébe, a kultúrának az anya-
got is mozgató hatalmába vetett hit 
hatja át a kultúrállam eszményének 
értékelméleti és történeti kidolgozá-
sát. A «Neveléstörténet és szellemtör-
ténet» világosan tisztázza a szellem-
történet fogalmát. Szigorúan elhatá-
rolja részint az okokat kutató lelki-
ség történetétől, részint a szellem örök 
formáit, eidosát vizsgáló metafiziká-
tól. A szellemtörténész az emberi cse-
lekvésekben s a kultúra termékeiben 
rejlő jelentést, értelmet, értékszerke-
zetet világítja meg, ami a lelki hatá-
sok folytán ölt a kultúrjavakban for-
mát. Kornis monumentális műve, «A 
magyar művelődés eszményei», a leg-
szebb példa arra, hogy a szellemtör-
téneti vizsgálat a nevelés történetében 
nem más, mint a művelődési eszmé-
nyek kutatása. Madách halhatatlan 
művének, a mai ember tragédiájával 
való szellemes összevetésében a szerző 
újra felsorakoztatja a kultúrpesszi-
mizmus felhőit, hogy utána, jóleső 
ellentétképen az ember és a nemzet 
jövőjében olyan hittel hívő államférfi 
mesteri portréját rajzolja meg, mint 
amilyen Klebelsberg Kunó volt. Kor-
nis, a filozófus-munkatárs világos 
rendszerezésében teljes hűségben áll 
itt előttünk Klebelsberg céltudatos, 
messze a jövőbe tekintő nagyvonalú 
kultúrpolitikája, halhatatlan érdeme, 
hogy a nagy kultúrpesszimizmust le-
győző általános európai szellemi épít-
kezésbe Magyarországot is belekap-
csolta. De előttünk áll az ember is, 
egy gazdag, érdekes egyéniség, aki-
nek sugalmazó erejében, nagyszerű 
lendületében, rendíthetetlen hitében 
és optimizmusában rejlett minden 
egyébnél nagyobb értéke. E mellett 
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azonban a történetíró jövendölése is 
teljes súllyal jut érvényre. «Művei 
messze túlélik ennek a korszaknak 
történeti epizódját, akkor is hirdetni 
fogják nagyságát, amikor ez a nem-
zedék, amely a kritikának annyi mér-
ges nyilát lőtte rá, már régen elpor-
ladt.» — «A költő és a lélekbúvár» a 
modern, megértő pszichológia útjain 
jár, amely a lelki élet egységben való 
felfogására törekszik. Ez a fa j ta tu-
dományos pszichológia szoros össze-
függésben van a legkitűnőbb gyakor-
lati lélekismerők, a költők és írók ösz-
tönszerű beleélő képességével, akik-
nek az élő, konkrét lelket ábrázoló 
művészetükből igen értékes felismeré-
seket meríthet. — «A kezdet és a vég» 
Pauler Ákos szellemi fejlődését fia-
talkori naplójegyzetek alapján mu-
tatja be. Éppen az idézetekben köz-
vetlenül szemléltető módszer hozza 
közelebb hozzánk Pauler, a filozófus 
és az ember válhatatlan egységét. Mi-
lyen hálás feladat volna ezt az erőtel-
jes vonásokban odavetett vázlatot a 
teljes napló alapján szellemi hátteré-
vel együtt kiegészíteni ! 

Mindezekben s többi kisebb tanul-
mányaiban ez a nagy életközelség, a 
valósággal való szoros összefüggés, az 
elméleti és gyakorlati gondolkodás 
ritka egyensúlya s az egyetemes szem-
pontok teszik Kornis írásait a szó leg-
nemesebb értelmében vett igazi mo-
dern írásokká, amelyek nemcsak a 
szakemberek, hanem minden gondol-
kodó, intelligens ember számára köny-
nyen hozzáférhetők. Stílusának rend-
kívüli világossága, a kifejezés mindig 
szellemes és fordulatos könnyedsége, 
megelevenítő ereje írásainak esztéti-
kai-irodalmi szempontból is nagy ér-
téket kölcsönöznek. E mellett problé-
máinak világos felvetése, a lényegből 
kifej tet t gondolatmenetek következe-
tessége különösen elősegítik a komoly 
tudományosságnak legszélesebb kö-
rökben való népszerűsítését. 

Prahács Margit. 

Pauler Ákos Emlékkönyv. Buda-
pest, 1934 ; valamint még : Pauler 
Ákos Emlékszám az «Athenaeum» 
XIX. kötetében, 1933. 

Az emlékkönyv minden egyes ta-
nulmánya tanubizonyítéka annak a 
gazdag szellemi örökségnek, amelyet 
Pauler Ákos a filozófia valamennyi 
ágában a magyar gondolkodókra, 
elsősorban tanítványaira és híveire 
hagyott. Kevésbbé az iskolaszerű 
összetartozás, mint inkább egy nagy 
elme és egy nagy egyéniség szuggesz-
tív hatása ihleti ezeket a lapokat, 
amiket a Magyar Filozófiai Társaság 
elhúnyt nagy vezérének szentel. Ez 
alól a hatás alól — pro vagy contra — 
senkisem vonhatta ki magát, aki 
Pauler szellemi légkörébe került. Min-
denki megtalálhatta rendszerében az 
egyéniségéhez legközelebb álló, gon-
dolkodásra ihlető problémákat. Talán 
Pauler, az ember, túlságosan háttérbe 
is szorult a műve mögött, talán gon-
dolatainak értelmezésében az írók 
egyéni szempontjai i t t -ott erősebben 
érvényesültek a kelleténél, de mindez 
nem érintette a lényeget : e gondola-
tok rendkívüli elememozdító erejét. 

A bevezető tanulmányban Kornis 
Gyula fiatalkori naplójegyzetek alap-
ján hozza emberi közelségbe a filo-
zófus-hivatottságának teljes tudatára 
ébredő serdülő i f jút . Legmegragadób-
bak az idézetek, ahol az emberiség 
nagy problémáit egyéni, lelki szükség-
ből végigszenvedő, végigküzdő nagy 
kereső áll már előttünk, akinek téve-
dései is csak arra szolgáltak, hogy 
keresztül vergődve raj tuk, annál vilá-
gosabban ismerje fel az igazság út já t . 
Schütz Antal Pauler tanítását a keresz-
tény bölcselet követelményeinek 
szemszögéből vizsgálja. Brandenstein 
Béla tanulmánya teljes áttekintést 
nyu j t a pauleri filozófiáról. Moor 
Gyula igen érdekes tanulmányban mu-
t a t j a ki, hogy jogfilozófiájának egész 
problematikáját miként világítja á t 
Paulernek a filozófia mibenlétéről 




