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Az igaz, szép, jó, isteni Kornis Gyula kultúrakoncepciójában 
 
 
„… most július 7-én volt 5 esztendeje annak, hogy egyik napról a másikra mindenemből kiforgatva a 

kietlen alföld egy elmaradt községébe, méltatlan körülmények közé, egyik napról a másikra kizártak 

otthonomból.” – írta barátjának Halasi Nagy Józsefnek 1956. július 16-án Kornis Gyula. 

1989 tavaszán a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége érvénytelenítette 40 éve hozott 

határozatát, amellyel kiváló magyar tudósok sokaságát fosztotta meg akadémiai tagságától. A 

rehabilitáltak között volt Kornis Gyula is, a két világháború közötti időszak kiemelkedő tudósa, 

az 1920-as évek jellemző kultúrpolitikusa. 

Kornis szerint a nemzet fennmaradása a kultúra függvénye, „a nemzet életének legfontosabb 

kritériuma, hogy tagjait a nemzeti hagyomány által diktált szellemi életbe vezesse.” 

Az első világháborút követően a XX. század első évtizedeiben teret nyert sokszínű 

pedagógiai elmélet és gyakorlat – a gyermeki individualitást, szabadságot, spontaneitást, 

öntevékenységet, kreativitást hirdető reformpedagógia – mellett, ellenében a kultúrfilozófiai, az 

értékelméleti irányzatok határozták meg a nevelés fő célkitűzéseit.  

Az értékelméleten alapuló kultúrakoncepció hazai kidolgozása Kornis Gyula nevéhez 

fűződik. Az emberiség fejlődése, kiteljesedése – Kornis koncepciójában is – az abszolút értékek 

folyamatosan haladó felismerésében és megközelítésében rejlik. Az ember kiteljesedése az igaz, a jó, a 

szép, mint alapértékek elérésére való törekvésben megy végbe.  

Kornis szerint létezik egy egyetemesen érvényes értékrendszer, amely az abszolút 

értékelmélet alapjára helyezhető: ezek az igaz, jó, szép alapértékek, melyek eszményekben 

testesülnek meg. Az egyetemes érvényűség nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanazt találja 

igaznak, jónak és szépnek. Ezek az értékek önmagukban „követelő jellegűek”, önmagukban 

hordozzák az „egyetemes érvény követelését”, mely az elme egyetemességében, az emberi szellem 

alapfunkcióinak egyetemes természetében gyökerezik. Ezek az ideális elemek, abszolút értékek 

Kornis értékfilozófiájában a kultúra „mozzanatai”, alkotórészei. 

Kornis számos művében megfogalmazza: mi az a kultúra, mely képes egy nemzet fejlődését, az 

egyén kiteljesedését biztosítani. (Kultúrpolitikánk irányelvei, 1921; Kultúrfölényünk kérdése, 1921; A 

magyar kultúra fejlődése, 1928; Kultúrpolitika és nemzeti élet, 1929; Nemzeti megújhodás, 1929; 

Tudomány és társadalom, 1944.) Mint koncepciót, már 1921-ben körvonalazza a Kultúrfölényünk 

kérdése című munkájában. 

A kultúra fogalmán Kornis szerint tulajdonképpen „négy félét” érthetünk. A kultúra: 

értékfogalom, tevékenység, kultúrára való fogékonyság, a munka eredménye, vagyis produktum. 



A kultúra, mint értékfogalom az abszolút értékek rendszerét jelenti, mely az igazság, a jóság, a 

szépség eszményeiben testesül meg. Az eszmények felé való törekvés mutatja meg az egyén 

fejlettségét. „A kultúra ebből a szempontból határtalan fejlődés végpontja… Minél nagyobb egy nemzetben az 

idealizmus, az eszmények kötelező erejének tudata, annál nagyobb erőkifejtésre képes, s annál kevésbé vész el az 

anyagiak kultuszában, a praktikus materializmusban.” 

A kultúra, mint tevékenység az abszolút eszmék megvalósításának lehetőségét jelenti. A jóság 

értékeit az erkölcsös cselekvés, az igazság megismerésére való törekvést a tudomány, a szépség 

eszményét a tipikus megjelentetésén keresztül a művészet biztosítja. Ezeket a tevékenységeket 

emberek gyakorolják, gyakorlásuk tehát személyhez kötött. Valamennyi tevékenység éppen ezért 

munka is. A munka pedig erkölcsi kötelesség, meghatározottságát – mint erkölcsi érték – a 

kultúrában nyeri. Kornis elméletében valamennyi munka kultúrmunka, mert közvetve minden 

tevékenység kultúrjavakat ápol. 

A kultúra – mint reális létező – egyszerre eszmei és valóságos is. Ezt a kettősséget Kornis először 

a munkán keresztül – a társadalom valamennyi tagjára érvényes erkölcsi kötelességként – valamely 

kultúreszmény megvalósításának értelmeként értelmezi. Vagyis, amit az egyén szubjektív 

hivatásként érez, az objektív kultúrtevékenységként nyilvánul meg. „A kultúrát nem lehet passzíve 

örökölni, hanem 

 mindenkinek magának aktíve kell meghódítania. A komoly, szívós, fegyelmezett munkára való nevelés, a szigorú 

kötelességteljesítés habitusa a kultúra első feltétele.  

A kultúrának – mint tevékenységnek – az előfeltétele a kultúra iránti fogékonyság. Mindenki 

csak azzá lehet, amire képessége és fogékonysága van. Az egyénben rejlő szellemi képességek 

kibontakoztatását a tudatos, célszerű tevékenység, a nevelés képes megvalósítani. Csak a 

„kultúrnép”, aki bizonyos eszmények megvalósítására alkalmas, vagyis fogékony. 

A kultúrát, mint a munka eredményét, mint produktumot Kornis történeti kategóriaként 

kezeli. A kultúra ugyanis ebben az értelemben nem más, mint történeti eredmény, s ezekből a 

történeti eredményekből, produktumokból tudunk visszakövetkeztetni valamely nép, vagy kor 

eszményeire, tevékenységére, fogékonyságára. 

Éppen ezért kulturális emlékeink megőrzése, ápolása, örökítése fontos feladatunk. Ennek 

megfelelően a kultúra valamennyi területén (tudomány, művészet stb.) – szellemi egységénél 

fogva – jelentésbeli alakváltoztatáson megy keresztül a társadalmi feltételek hatása alatt. A 

társadalmi változásokat figyelembe véve a kultúra mindig „értékjelentés” és valóság, eszmények 

megvalósítására való törekvés és objektiváció. Az értékek a tevékenységen keresztül létrehozott 

javakban testesülnek meg. 

 



Az „ideális elemek” 

Kornis kultúrakoncepciójának sarkpontja az értékekről vallott elmélete. Úgy véli, hogy a 

kultúra „kezdettől” fogva értékfogalom. A rómaiak már a „cultura animi”-ről szóltak. A lélek, a 

szellem művelése pedig csak akkor lehetséges, ha „a művelő előtt valamely minta, cél mint érték lebeg, amely 

nagyobb, mint a lélek magától kibontakozó természetének puszta adottsága.” 

A kultúra, amint absztrakcióvá vált filozófia, fogalmi rendszerében két fontos elemet 

tartalmaz: a jó eszményképét, s e célból vezérelve a lélek megművelését. Melyek azok a magasabb 

rendű célok, amelyek megközelítésére az ember ősidőktől kezdve tör? Ezek az értékek. 

Az egyik a „magában való” igazság eszméje, mert az igazság keresése az ember legmagasabb 

rendű, legértékesebb életformája. „Az igazság egyik legnagyobb érték, amelynek felismerésére feszülő 

törekvés az embernek, mint eszes lénynek kötelessége, mert hisz éppen az igazságot felérő ész a holt természettel, s 

az állattal szemben az ember sajátszerű szellemi jegye és méltósága.” 

A másik a szépség, mely az egyesek fölött létező objektív rendhez tartozó érték.S van egy 

magában érvényes jóság, mely mint érték független az emberi gondolkodástól vagy a helytelen 

emberi cselekvéstől.  

Ezek az értékek emberi világon kívül keletkezett és az ember számára a priori adott 

eszmények. Éppen ezért a legszorosabb kapcsolatban vannak az istenséggel. Így a három 

alapérték kiegészült a negyedik értékkel, az istenivel, mely a mulandóval és tökéletlennel szemben örök, 

időtlen és tökéletes, az embertől független abszolút értékesség. 

Tehát az emberiséget a különböző korok szellemi fejlettségének fokára az emberi kultúra ideális elemei: az 

igaz, a szép, a jó és az isteni értékrendszere emelte. A kultúra ezen objektív értékeit, mint isteni 

normákat, az emberek kötelező érvényűnek tartják, s cselekedeteikkel, magatartásukkal ezek 

megvalósítására, megközelítésére törekednek, s mivel a cselekvést az emberek végzik, a kultúra 

ezért szubjektív tevékenység is. 

Az igazság értéktartalmát a tudományos gondolkodás realizálja, a szépséget a művészi 

alkotómunka, a jóság értékét megvalósítja az erkölcsi cselekvés, s az isteni értéket a vallás. Az 

értékek, mint az emberi tevékenységek eredményei a kultúra javaiban – mint történeti 

termékekben (tudomány, művészet, stb.) – öltenek testet, ami maga az objektív valóság. A kultúra 

összetevői – Kornis szerint – tehát a következők:  

a) az értékjelentések rendszere: igaz, szép, jó, isteni értékek; 

b) a megvalósítására irányuló tevékenység: tudományos, művészi, erkölcsi, 

vallási tevékenység; 

c) az objektív valóság vagy javak: tudomány, művészet, erkölcs, vallás. 

 



Kultúra és érték 

Kornis kultúrafogalma a 30-as évek végére ötvöződött egységes egésszé. Már 1913-ban 

abszolút értéknek, illetve önértéknek tekinti a „jó”, a „szép”, az „igaz” értékét. A kultúra 

értékrendszerének ezen abszolút értékeit nemcsak kiegészíti az isteni önértékkel, nemcsak 

megismétli, hogy az értékek hierarchiájának csúcsán – mint eszmények – az abszolút értékek 

helyezkednek, hanem kora pedagógiai törekvéseiben fellelhető, a nagy pedagógus-egyéniségek 

által egyedül üdvözítőnek vallott értékszempontokat  beilleszti saját rendszerébe. Elméletében a 

gazdasági, a technikai értékek – melyek az emberek alapvető szükségleteinek kielégítéséhez 

elengedhetetlenek – mint eszközértékek tartoznak bele a kultúra teljes rendszerébe. 

Az önértékek a szellemi kultúrát, az eszközértékek pedig az anyagi kultúrát alkotják. A kettő között 

dialektikus kapcsolat van, mert a szellemi kultúra feltétele az anyagi kultúra, az anyagi kultúra 

forrása és mozgatója pedig a szellemi kultúra. 

Az abszolút érték és az időhöz és helyhez kötött emberi relatívum között a híd az ember 

transzcendáló, jelentésfelismerő képessége. A kultúra eszménye – mint az abszolút értékek 

rendszere – formális természetű. Konkrét tartalommal az egyes egyének, nemzetek és korok töltik 

meg. 

Kornis világosan látja, hogy az emberek célirányos cselekedeteihez konkrét 

normatartalmak megfogalmazására van szükség. Az abszolút értékek valóságmozzanatainak 

feltárása helyes kiindulópont a történeti anyag tanulmányozása, de ez csak lehetőség arra, hogy 

benne az értékeket felismerjük. 

Kornis – mint tudjuk – vallja, hogy léteznek a történet fölötti időtlen érvényes örökértékek. 

Ezeket az ember nem maga teremti, hanem fejlődése folyamán felismeri. Az emberiség haladása 

azon a hiten múlik, hogy ezeket az igazi értékeket minél jobban felismerje. A felismerés, megértés, átélés 

nyomán az emberiség mind több és több igaz „tétel” birtokába jut. A kultúra eszménye így a 

végtelenben csillog, vagyis a végső cél elérésére való törekvés az a hajtóerő, amely az egyest, a 

nemzetet, az emberiséget a benne szunnyadó képességek kibontakoztatására sarkallja.  

 

Az értékelmélet és a pedagógia viszonya 

 

Kornis Gyula álláspontja, hogy tudományos pedagógia az értékelméletből meríti 

célkitűzéseit a nevelés célja az abszolút értékeknek a következő nemzedékek által való 

realizáltatása, mint legfőbb eszményeknek a megvalósítására való készség kifejlesztése. Tehát a 

pedagógia mint önálló tudomány nem nélkülözheti az ontológiai alapvetés mellett az axiológiai 

alapvetést. 



Az értékfogalom az a központi kategória, amelynek segítségével képesek vagyunk a pedagógia 

tárgyának céljait, feladatait megismerni, elfogadni, közvetíteni. 

A pedagógia tárgya: a nevelés. A nevelés pedig valamely nemzedék kultúrájának a következő 

nemzedék való átszármaztatása. Célja arra irányul, amit meg kell valósítani, aminek lennie kell. Ez 

az igazi értékek, eszmények megvalósítására való törekvés. 

A tudatos tervszerű hatás feltétele: az örök értékekben való hit, azok előfeltételezése. A 

pedagógiának, mint világnézeti tudománynak, mint a műveltség tudományának, vagy „a szellemi 

javak ökonómiájának” fontos feladata annak a műveltségi anyagnak a megállapítása, amit a 

következő nemzedékkel elsajátíttat. 

A szellemi javak szelekciója csak értékszempontok alapján lehetséges. Ezek az 

értékszempontok: az erkölcs, az igazság, az esztétikum. E három alapérték helyes felfogása, 

megértése, megvalósítására irányuló törekvés, a beléjük vetett mély meggyőződés teszi lehetővé a 

műveltségi anyag kiválasztását. 

Kornis a századforduló európai és amerikai reformpedagógusok munkáját behatóan 

tanulmányozta, de pedagógiájukban, a nevelési célok megvalósításában értékelméleti alapon nem 

talál új gondolatot, csak ismétlését Spencer, Mill, Wundt etikájának. Ezek a pedagógiai irányzatok 

pedig az értékelméleti kultúrkoncepciót nem tették magukévá. Irányzataik közös törekvése: az 

iskolai formalizmus szűk kereteinek kitágítása, az ember alkotó személyiségének felszabadítása. 

Terveik, elgondolásaik, megoldásaik kialakítását dominánsan befolyásolja a tudományok gyors ütemű 

fejlődése, az állami, a társadalmi szervezet más típusú kialakítására való törekvések, az új társadalmi 

szükségletek felismerése. 

Kornis azt mondja: egy pedagógiai irányzat értékét az határozza meg, hogy mennyi 

benne a lehetőség a kultúra fogalmának realizálására. 

Nem ért egyet a biológiai – etikai értékfelfogással, mely az etikai normákat biológiai 

tényekre alapozza. Ez az etikai naturalizmus csak egy alapértéket ismer: az élet a legfőbb jó. Az 

erkölcs egyedüli kritériuma a cselekvésnek az élet fenntartására vonatkozó sikere. Kornis elismeri, 

hogy a biológiai tényezők feltételei az erkölcs kibontakozásának, de ezek a tényezők nem 

alkalmasak az értékesség eldöntésére. 

„Ez a tévedés forrása Nietzsche immoralizmusának, aki az összes érték átértékelését az 

erősebbnek a gyöngébb fölött való győzelmére, mint természeti tényre alapítja, amiből nem 

következik egyéb, mint wille zur macht pedagógiája, a brutális übermensch-csé való nevelésnek az 

arénából kölcsönzött eszménye.” 

Nem ért egyet Kornis azzal a pedagógiával, amely eszményként csak az élet kultuszát 

tiszteli, s a haladás szerintük nem más, mint a minél jobb alkalmazkodás, a cél a puszta 



életgyönyör, s az ember a tevékenységet ösztöneire bízva csak annak érdekében fejti ki, ami 

hasznot eredményez. Kornis pedagógiai értékfelfogásában nem dominálhat a hasznosság elve. A 

biológiai tényezők feltételei az erkölcsi kibontakozásnak, de értékmeghatározó szerepük nincs. A 

biológia, mint a többi természettudomány, semleges személője a tényeknek, a pszichológia és aszociológizmus pedig 

semleges vizsgálója a lelki folyamatoknak. 

Nevelési célt csak az értékelmélet képes kitűzni, ugyanis teljesen más a természete a 

ténytörvényeknek, s más az értéktörvénynek. Az ideálok, az értékeszmék befolyásolják a jövőt, s a 

nevelést ennek szolgálatába kell állítani. Sem Roussesau naturalizmusával, sem Ellen Key szabad 

nevelési elméletével nem ért egyet, sőt Ellen Key elméletét a puszta tényekre támaszkodó 

pedagógiai pszichologizmus csődjének nevezi. A pszichologizmus a lelki tényekből, a 

szociologizmus a társadalmi élet tüneményeiből akarja megállapítani az erkölcsi értékeket, s így a 

pedagógiai célokat is. 

Igaz, hogy az erkölcsiség társadalmi jelenség, természetes, ha a szociológia foglalkozik vele, 

de csak mint az emberi társadalomban kifejlődő, alakuló ténnyel, annak feltételeivel, de semmi 

esetre sem hivatott a szociológia arra, hogy az erkölcsi értékességet empirikus mozzanatokból 

vizsgálja, mert teljesen más a szociális ténylegessége s más a szociálpolitikai helyesség. 

A pragmatizmus hívei pedagógiájukban az „életrevalóság” a hasznosság, a használhatóság 

kategóriáiban gondolkodnak. Mivel minden absztrakciót elvetnek, a valóságra, a tényekre, a 

gyakorlati életre orientáltak. Az értékfilozófiától elfordultak, az igazság kritériumát 

használhatóságában látták. 

Kornis szerint az angol utilitarizmus etikában vallott nézetei élednek fel Schiller, Peirce, 

James és Dewey logikájában, az alap pedig Spencer nézete az igazságról, miszerint az igazság 

semmi egyéb, „mint az embernek a szükséglethez alkalmazott, s ezért célszerű gondolkodása.” 

Avernárius és Mach radikális empirizmusában pedig odáig jutnak el, hogy „annyiféle igazság 

van, ahányféle a különböző szükségletekkel ellátott élőlények organizmusa.” 

A pragmatizmus hatása rendkívül nagy volt a korszak pedagógiájára. A pragmatizmusban 

rejlő értékelméleti kérdések adják elvi hátterét azoknak a pedagógiai vitáknak, melyek a tantervek 

készítése körül folytak, illetve a műveltségi anyag kiválasztásában konkretizálódtak. 

Kornis határozott álláspontja, hogy „a pedagógiának tisztában kell lennie az igazság 

fogalmának természetével, mert csakis így dönthet az emberiség haladására nézve oly 

mérhetetlenül fontos kérdésben, vajjon a műveltség mily elemeit kell kiválasztani.” Ez a 

kiválasztás pedig csak értékelméleti szempontok alapján történhet. 



Kornis egyáltalán nem becsüli le korának biológiai, pszichológiai, szociológiai, vagy ahogy ő 

nevezi az empirikus ténytudományágak fejlődését, jelentőségét, eredményeit, sőt azokat behatóan 

tanulmányozta, s eredményeiket beillesztette pedagógiai koncepciójába. 

A pedagógia ugyanis csak céljaiban az eszmények tiszta tudománya, az esemény ismerete 

önmagában nem biztosítja a helyes pedagógiai gyakorlatot, „a gyakorlatban számolnia kell a 

valóságban felmerülő fizikai és pszichológiai akadályokkal. Absztrakt etikából, logikából és esztétikából a 

nevelői munkának csak végső, de nem konkrét céljai vezethető le.” 

A helyes pedagógiai gyakorlathoz az eszmények ismeretén túl szükséges az ontológiai 

feltételek számbavétele. A normák alkotásánál figyelemmel kell lennünk az ember fennmaradását 

szolgáló feltételekre, nélkülözhetetlenek a hedonikus és hasznosság értékítéletek, éppen tartalmuk 

relatív és változó jellege miatt. A tények ismeretének óriási hatalma van – vallja Kornis – a 

világban való tájékozódásunkra, cselekvésünkre. 

Összefoglalva: az értékelméleti alapvetés feltétele a műveltségi anyag kiválasztásának; az 

empirikus ténytudományok pedig nélkülözhetetlenek a pedagógiai normák megállapításánál; 

illetve a helyes céltudatos pedagógiai gyakorlathoz, a nevelői tevékenységhez, a helyes, célravezető 

eljárás kiválasztásához.     
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