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1989 tavaszán a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége érvénytelenítette 40 éve 

hozott határozatát, amellyel kiváló magyar tudósok sokaságát fosztotta meg akadémiai 

tagságától. A rehabitáltak között volt Kornis Gyula is, a két világháború közötti időszak 

kiemelkedő tudósa, az 1920-as évek jellemző kultúrpolitikása. (1) 

Kornis Gyula a kultúra jelentőségét a nemzeti műveltségben, a kultúra politikai 

eszközjellegében láttatja meg az 1920-ban megjelent programadó művében, a 

„Kultúrpolitikánk irányelvei”-ben. Kornis az állam egyik legfontosabb meghatározójának, a 

kultúrát tartja. Vallja, hogy annál fejlettebb az állam, minél inkább kultúrállam. A kultúra 

ugyanis visszahat az állam másik „összetevőjére”, a jog helyes alkotására és a hatalom 

igazságos gyakorlására. E gondolatok valóságtartalmát nem lehet kétségbe vonni. Az is igaz, 

hogy a demokratikus jogokkal a közösség érdekében valójában csak a művelt polgár tud élni, 

a műveletlen ember kezében azok „súlyos veszedelmek forrásai” lehetnek. 

 Véleménye szerint a szellemi kultúra az elsődleges, mert a szellem teremti, mozgatja és 

lendíti az anyagi kultúrát, s csakis a szellemi kultúra biztosítja az állami hatalom gyakorlását. 

Ezután logikus Kornis azon következtetése, hogy az „állam legfontosabb tevékenysége: a 

kultúrpolitika, mint a nemzet minden irányú szellemi tevékenységének irányítója és szellemi 

erőinek teremtője és szétosztója”. (2) A kultúrpolitika ugyanaz, mint a gazdaságpolitika a 

termelésben, amely biztosítja a társadalmi egyensúlyt a kultúrjavak termelésével és 

elosztásával. Kornis a kultúrpolitikának mindenek fölött álló centrális jelentőséget 

tulajdonított. Megállapításaira kultúrtörténeti kutatásai, s az előző 50 esztendő tényeinek 

számbavételével jutott. 

Az iskolarendszer fejlesztésének szükségessége 

A kiegyezés óta bekövetkezett fejlődést Kornis is jelentősnek értékelte, de az 

iskolarendszer a gyakorlatban nem tudott alkalmazkodni a megváltozott társadalmi és 

gazdasági viszonyokhoz. Az iskolarendszer fejlesztése alapvető feladat egyrészt, mert az 

1868. évi 38. tc. rendelkezéseit csak részben sikerült megvalósítani; másrészt a Trianoni 

békeszerződés nyomán a fejlett iskoláinkat elveszítettük, a 16 929 népiskolából mindössze 

6402 iskola maradt. A veszteség azért is volt olyan nagyarányú, mert a századfordulón a 

színmagyar vidékek rovására történt a nemzetiségi vidéken a népoktatás ügyének fejlesztése. 

A falu kultúrája is elmaradott, mert a közoktatáspolitika – a legszükségesebb elemi 

oktatáson kívül – alig törődött vele. Kornis ezt azért tartja tragikusnak, mert véleménye 

szerint „A kisgazdák osztálya (parasztok) a magyarság zömét kitevő, legfüggetlenebb, tehát 

legsúlyosabb társadalmi osztály. S ennek a nemzetfenntartó társadalmi rétegnek… művelődési 

ügyét aránylag nagyon elhanyagoltuk”. (u.o) A mezőgazdagsággal foglalkozó népréteg 



gyenge falusi vagy tanyai egytanítós iskolában nem szerzett, nem szerezhetett kellő 

műveltséget. Kornis a holland és a dán paraszt mintájára képzelte el, hogy a magyar paraszt 

műveltségben és ezáltal vagyonban meggazdagodva „a magyarság igaz középosztályává 

fejlődjék”. Továbbá a polgári iskola másként működött a gyakorlatban, mint a tervezetben, 

szakiskoláink elhanyagoltak voltak. 

Ma sem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a „magyar örökséget”, melyet Kornis úgy 

fogalmaz, hogy Magyarországon az egyedüli úri pálya a hivatalnoki pálya, mindannak 

ellenére, hogy az állam a létminimumot alig tudja megfizetni a pályán dolgozóknak, s így 

természetesen határtalanul megduzzadt a „hivatalnoki proletariátus” száma. A polgári iskolák 

és a szakiskolák hiányos volta az oka annak, hogy a „ magyar közvélemény tragikus dogmája: 

intelligens embert csak a középiskola nevel.” (u.o.) A polgári iskola – vallja Kornis – valós 

társadalmi szükséglet annak érdekében, a tanulók irányulását befolyásolja a későbbiekben a 

középfokú szakiskolák irányába. Ezért ítéli nagyon jogosnak az 1920. évi új középiskolai 

Rendtartás 14. paragrafusát, mely a középiskolába való továbbtanulást feltételekhez köti, 

akinek a felvételi nem sikerül, annak egyértelműen további lehetősége a polgári.  

Kornis munkásságának egyik jelentősége, hogy feltárja azt a valóban súlyos 

hiányosságot, hogy míg Magyarország lakosságának 61%-a őstermeléssel foglalkozott, 

ugyanakkor egyetlen középfokú mezőgazdasági szakiskolával sem rendelkezett. Nagyon reális 

az a meglátása, hogy a kisgazdák műveltsége a többlettermeléssel és a földjövedelem 

emelkedésével természetesen összefügg. 

A középfokú szakiskolák, melyeket a korabeli kialakult gyakorlatnak megfelelően felső 

elnevezéssel illetnek, alapozó iskolája a polgári. A fenti cél elérése érdekében ad határozott 

hangot Kornis annak, hogy több polgári iskola kell, és létre kell hozni a differenciáltabb, 

korszerűbb polgárira épülő szakiskolákat. A nagyobb hagyományokkal rendelkező 

kereskedelmi mellé pedig fejlettebb ipari, illetve mezőgazdasági szakiskolák létesítése 

elengedhetetlen követelmény. Mindezeken túl önmagukért beszélnek Kornis jogos fölvetései, 

mint például „Országgyűléseink költségvetési vitái közül a legsiralmasabbak s leginkább 

színvonalnélküliek éppen a kultusztárcára vonatkozóak voltak”, vagy „az utolsó 30 évben a 

közoktatásügyi miniszterek gyors egymásutánban váltották föl egymást”, „ha volt is 

némelynek terve…, a megvalósítás már utódjára maradt, kinek esetleg éppen ellenkező volt a 

meggyőződése”. (u.o.) 

Az eredményes munka, a tervek, célkitűzések kivitelezése feltétlenül feltételez a vezetésben 

is egy bizonyos stabilitást. Mindehhez természetesen alapvetően szükséges egy új 

iskolarendszer, egy egységes művelődési terv, a társadalom, a nemzet műveltségének 

emelése. Kornis kora társadalmának politikai és gazdasági megújulását kizárólagosan a 

kultúrpolitika függvényének tekinti.  

Ez a kultúrpolitika azonban mindenféle politikai pártállástól mentes, „amit írok – írja 

Kornis – a nemzetnek pártok fölött álló őrtornyában írom. . .  Ma a nemzet léte és 

fönnmaradása annyira művelődésének kérdésétől függ, hogy a kultúrpolitikai kérdések nem 

lehetnek pártkérdések”. (u.o.) 



A műveltség tartalma 

 Kultúrpolitikájának központi kérdése: a műveltség fogalmának helyes értelmezése, 

tartalmának meghatározása. Az elvek nem különböztek azoktól a világszerte jelentkező 

irányzatoktól, mint a nacionalizmus, a demokratizmus és a technikai szemlélet. 

Az első kérdés: mi legyen a műveltség anyaga, miképpen biztosítható az, hogy a nemzet 

minden tagja éppen a neki szükséges ismereteket, műveltségi anyagot kapja meg? A 

műveltség alapja az a tananyag, amely képessé teszi az egyént arra, hogy „biztos ítélettel 

tudjon állást foglalni a világgal szemben, s tevékenyen részt tudjon venni a nemzet szellemi 

életében”.Éppen ezért arra kell kellő figyelmet fordítani, hogy a „az egyén olyan 

iskolatípusba jusson, melynek művelődési anyaga megfelel lelki akaratának, társadalmi 

helyzetének, hogy így a nemzet munkájában leghatékonyabban vehessen részt!”. (u.o.) 

Műveltségről – Kornis koncepciójában - csak akkor beszélhetünk, ha az ismeretek 

(kulturális javak) birtokában az egyén képes arra, hogy tevékenységével kellő tudatossággal 

viszonyuljon a természethez, társadalomhoz, a történelemhez. Ideális lenne, hogy a fennálló 

differenciált iskolatípusokban az ifjúság az életkorának, szakmai irányultságának neki 

leginkább megfelelő műveltségi anyaggal vértezze fel magát. 

Kornis álláspontja:„Amikor közoktatásügyünket újjászervezzük, legfőbb gondunk legyen 

arra, hogy az iskolatípusok feleljenek meg a társadalmi-gazdasági szükségletnek.” (u.o.) A 

formai, tartalmi gazdagodást a differenciáltabb, ugyanakkor egységesebb középfokú és 

középiskolák segíthetik elő, ahol a szakműveltség és az általános műveltség szoros 

kölcsönhatásban szolgálja az adott kultúrjavak elsajátítását. 

A kultúrpolitika feladatai 

Kornis Gyula a műveltség lényegét a nemzeti jelleg erősítésének szükségességéből 

határozza meg. Az általa képviselt kultúrpolitika legfőbb feladata: a nemzeti érzés pozitív 

ápolása. Valamennyi iskolatípusban a tantervekben „minden nemzeti tárgynak . . . csak egy 

tengely körül kell forognia, az integer Magyarország körül.” (u.o.) 

A második fő feladat, hogy az internacionalizmus szellemét ne ismerje meg az ifjúság. 

Veszélyességét állandóan bizonyítani kell a magyar bolsevizmus történetével. Kornis 

azonosult a nyugati ideológiával: nemzetköziség helyett „nemzetfölöttiség”-et tartott 

fontosnak. 

Kultúraközvetítés – jellemnevelés - demokratizmus 

Kornis Magyarország újjászületését a kultúraközvetítésben, a műveltség tartalmát 

meghatározó tényezők mellett, a művelés megvalósításában látta. „Sokkal lényegesebb az 

akaratnak, a jellemnek, mint az értelemnek a fejlesztése . . ., hogy miképp viselkednek és 

cselekednek az emberek, azt elsősorban jellemük dönti el, s csak másodsorban értelmük.” 

(u.o.) Az iskolai nevelésben döntő fontosságú a jellemnevelés, melyek normatív elemei: a 

türelem, kitartás, fegyelem, szolidaritás. Mind-mind olyan erények, melyek nélkül Kornis 

szerint kollektív tevékenység nem lehetséges. 



A kor másik világáramlata a demokratizmus. A demokratizmus érvényesítésének 

szükségességét Kornis elsősorban a művelődéshez való jog szempontjából elemzi. Vallja, 

hogy a nép valamennyi fiának minden társadalmi osztálykülönbség nélkül egy iskolában, az 

ún. egységes iskolába kell járnia egy bizonyos korig.. 

Pedagógiai szempontból Kornis azt vallja, hogy az egységes tananyag nem kedvez a 

tehetségek kiugrásának, e vonatkozásban az egységes iskolatípust, „tragikomikusnak” tartja. 

Az egységes iskola szociális jelentőségével, mint érvvel sem ért egyet, mert az iskola nem 

tudja kiegyenlíteni a „jómódú és szegény gyermekek közt tátongó ellentétet”. Az iskola nem 

képes a társadalmi osztálykülönbségeket megszüntetni, de nem is ez a feladata. 

A demokratizmus érvényesítését a kultúrában, a pedagógiában nem a magasabb fokú 

értelmi ismeretek minél nagyobb tömegének minél szélesebb rétegekkel való 

elsajátíttatásában látta, hanem az akarat és jellem minél hatékonyabb fejlesztésében. Fő elve 

volt, hogy „a nemzet minél több tagja képességeinek megfelelően a saját körében a 

társadalmi munkaképesség maximumát érje el, s így a nemzet egészének erőkifejtését minél 

hatalmasabbá tegye”. (u.o.) 

A harmadik meghatározó világtendencia az 1920-as években a naturalisztikus irányzat, a 

gazdasági-technikai szellem.  

A fiatalok érdeklődése megnőtt a technika iránt. Egyre inkább terjedtek azok a 

szélsőséges nézetek, amelye lebecsülték az ún. szellemi tudományokat. Ezért Kornis 

fontosnak tartotta, hogy a kultúrpolitikai álláspont ezen a területen is egyértelmű irányt 

mutasson. Elismeri a természettudományos műveltség jelentőségét, a gazdasági-technikai 

műveltség fejlődése elképzelhetetlen lenne a realisztikus szakaszok nélkül, s gazdasági alap 

nélkül a szellemi kultúra sem fejleszthető. Véleménye szerint az iskolatípusok átrendezése 

szükséges: vagyis csökkenteni kell a gimnáziumok számát és növelni a reáliskolákét, polgári 

iskolákét, gazdasági és ipari intézményekét. 

A nevelésben a naturalisztikus irányzattal sem értett egyet, nem gondolkodó gép kell, 

hanem „a szellemnek, a történelmi tudatnak az átörökítése”. 

Az iskolatípusok differenciálódása szükségszerű, de a hangsúly a kultúra közvetítésében 

valamennyi intézményben közös kell, hogy legyen, vagyis „a Vallástannak, a nemzeti 

nyelvnek és irodalomnak, s a történelemnek, mint a jövendő nemzedék értékelő állásfoglalását 

formáló tanulmányoknak, mindig primátusuk van az emberré nevelésben a külső természet 

ismeretére vonatkozó studiumok fölött”. (u.o.) 
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