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Kornis Gyula : Magyar filozófusok. 
(Tanulmányok. Kultúra és Tudomány. 
65. kötet. 1930. 229. l.) Sok jel 
mutatta, hogy a magyar filozófia a ma-
gyar művelődésnek kései gyermeke ; 
és egy század elég volt annak igazo-
lására, hogy a késői hajtás gazdag és 
nemes gyümölcsöt hoz. Sokan nem 
gondolták és valóban nem is gondolhat-
ták ezt. Idegenből jött ültetvény volt 
még egy százada s ha ma forgatjuk a 
harmincas évek filozófusait, megdöb-
benünk, minő a gondolatok elénk tá-
ruló serege s minő a nyelvük. A «foga-
lom» szó helyett ilyenek mint fogony, 
megfogat, észfogat, az «egyén» helyett 
egyded, különd, önnözet s más efféle. 
Páratlanul érthetetlen műnyelv ka-
pott lábra, ki-ki — hiúságból is — 
gyártotta a műszavakat s körömsza-
kadtáig ragaszkodott hozzájuk. Az 
Akadémia innen-onnan százéves első 
Műszótára nem mert belenyúlni a méh-
kasba, csak felsorolja a szó-szülemé-
nyeket, de nem javasolja egyiket-má-
sikat. Szerencse is. Elmultak, lehullot-
tak az első korai fagyra. Mégis már a 
40-es években Szontaghot úgy olvas-
hatjuk, mintha nem is épen ma, de 
nemrégiben írt volna. Még szomorúbb 
a nyelvnél a tartalom : visszhang és 
visszhang, főkép német filozófusok nyo-
mán s ép a korabeli vezérfilozófusok 
közt sok a homályos. (Óvják is «a he-
gelileg elkínzott érdemes olvasókat».) 
Kornis első tanulmányában magvas és 
színes hosszmetszetet ad filozófiánk 
fejlődése s az Akadémia viszonyáról. 
Szinte pittoreszk képek vonulnak fel 
a XIX. századról : először kanti, hegeli 
hatások, majd egy nemzeti filozófiává 
deklarált görögös-németes harmónia-
rendszer, amely eredeti véna híján 

nem hozott dicsőséget a magyar tudo-
mányosságra. A század második felét 
már színvonalasabb átvételek jelzik : 
áthat hozzánk a rendszerekről lemondó 
filozófia-történet bálványozása, ugyan-
csak áthat az új-kantiánus filologizá-
lás, majd a pozitivista irány. Végül 
erőteljes értékelméleti, idealisztikus 
irány keretében önálló, nagy tehetsé-
gek lépnek fel s a lankás-dombos vi-
dékből kijutva — immár a XX. szá-
zadban — egy hegyrendszer tűnik 
szembe : Pauler Ákos filozófiája, mely 
európai szemmérték szerint is kiemel-
kedő, kort jelző, hatalmas és mély ala-
pozású rendszer. Van okunk panasz-
kodni? A Kelet magyarja nem lehet 
immár idegen alig 90 esztendő elmul-
tával a filozófiai kultúra mélységei 
iránt. 

Szerzőnk érzékeny fülkagylóval hall-
gatja, vajjon minő felhangok hallat-
szanak ki a XIX. század tudós irodal-
mából ; «minden filozófia mintegy a 
nemzeti kultúra összesűrített kifeje-
zése» ; «az uralkodó filozófiai áramla-
tok . . . a kor lelkének és kulturájának 
rendszeres fogalmi megformulázásai», 
de «új életeszményeket is szerkeszte-
nek», e szerint «a filozófia valóságos 
kultúrhatalommá, történeti mozgató 
erővé emelkedik». A filozófia «nem csu-
pán az egyforma emberi ész alkotása, 
hanem az értékfelfogásé is, mely gyö-
kerében irracionális, a nemzeti karak-
ter szerint különböző». Ebből a XIX. 
századi fejlődésből csak annyi látszik, 
hogy a kanyargós, ide-oda verődő ár-
nak van valaminő gravitációs pontja, 
mely ígéret csupán ; egy rendszeres 
világlátás, szemlélet sajátos prizmája 
érzik : a nyugati eszmesugár sajátos 
közeget talál maga előtt, melyen meg-
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törik. De még nem látunk magunk 
előtt kijegecesedett egészet, amely sui 
generis hazai tőből merészen szökkent 
a magasba. Ha a filozófia «a kultúra 
öneszmélése», úgy még várjuk azt, aki 
a magyar kultúrának igazi szellemét 
filozófiává tudja kristályosítani. Addig, 
mi, fejlődésünkben arra hivatkozha-
tunk méltó önérzettel, hogy európai 
szinten tudunk járni, melyen több 
tudósunk kiemelkedik. Nagyon hálá-
sak lehetünk Kornisnak a magyar filo-
zófia-történet ez eleven, megkapó ösz-
szefoglalásáért, melyet az Akadémia 
100 éves ünnepére írt. Acélos stílusát 
színesen tartja felfogásának meleg-
sége, érdekessé teszi józan, biztos íté-
lete és szellemesen fordulatos tárgya-
lása. 

E kötet még három nagy tanul-
mányt közöl : Pauler Ákosról, Med-
veczkyről és Posch Jenőről, továbbá 
három kisebbet Alexanderről, Bánó-
cziról és Fináczy Ernőről. Nem külső 
életrajzok ezek, hanem a művek tör-
ténete, karöltve a szellemi struktura 
boncolásával. Kornis mester e téren. 
A filozófiatörténészek ritkán tudnak 
elénk varázsolni emberi arcot. Próbál-
juk elolvasni pl. Kuno Fischernek 
nagy Hegel-monografiáját, az emberi 
Hegel szürkén, elmosódottan marad. 
A gondolat-mű önálló valósággá me-
revedik, mely elfödi az embert, az 
alkotót magát. Kornis, mint pszicho-
lógus és filozófus elevenebb rétegig 
halad, az alkotást az alkotóval együtt 
mutatja be, az alkotás túlsúlyával 
ugyan, de a belső kibontakozás eleven 
rajzával. Műről-műre halad, pompás, 
tőrőlmetszetten éles domborműveket 
rajzol meg s végül az egyetemes je-
lentőséghez képest mérlegel. Pauler 
filozófiáját in statu nascendi állítja 
elénk. A rendszer körvonalozásából 
még, sajnos, hiányzik klasszikus alko-
tásának, a logikának ismertetése (a 
tanulmány írásakor ez még nem jelent 
meg), de máris előttünk áll a nagysza-
bású rendszer szinte minden ízében. 

Itt a fejlődés kinyomozására esett a 
hangsúly, Medveczkynél és főkép 
Poschnál a szellemi alkat kibontoga-
tására. «A túlságosan óvatos kritikus 
szellem, melyben nem sok a konstruk-
tiv fantázia, az öntudatlan szkepticiz-
mus határán áll : mikor a kialakult 
gondolatot megformulázni törekszik, 
már erőszakot lát benne» — ez való-
ban Medveczky eredeti attitüdje ; mér-
téktelen óvatosság, bizalmatlanság a 
rendszeresség «merészségével» szem-
ben. «Tender minded» (James), fino-
man gyengéd, óvatos a probléma fel-
állításában és kezelésében. «Annyira 
felolvad az ismerésben, a racionális ösz-
szefüggések látásában, annyira elég 
önmagának, hogy társas hajlamai visz-
szafejlődnek . . . a lelki élet egyéb, az 
értékek irányában mozgó érzelmi moz-
zanatai nem érvényesülhetnek» — ez 
Posch Jenő tudattalan ősmotivuma, 
ezer más finom szállal átfonva, melyet 
Kornis fáradhatatlanul bontogat szét. 

Biztos értékítéletét szerzőnk széles 
horizontja, gazdag szemlélő ereje ga-
rantálja. Az oly kisebb tanulmány 
is, aminő Fináczyról szól, csakúgy 
ontja a találó észrevételeket. A rajz 
arányossága pedig nemcsak igazság-
érzékünket elégíti ki, hanem esztéti-
kai élvezetet is kelt. 

Önkénytelenül felmerül a gondolat : 
miért van az, hogy a magyar filozófu-
sok történetében Kornis, sajnos, érin-
tetlen talajon jár, első forrásból kény-
telen dolgozni. Filozófusaink éltek, ír-
tak, letűntek, mintegy archivumba ke-
rülve porosodnak. Gondolati küzdel-
meik heve kihamvadt és egy távoli 
kor embere már nem érzi s nem is igen 
érezheti, hogy mik voltak — egykor — 
az igazi nehézségek, a problémák nagy, 
sőt kínzó központjai. Az átlagos filo-
zófia-történet mint egy-egy meteort 
mutatja be az írókat. Kontinuitás, fej-
lődés, örök küzdelem pedig itt is van. 
Kornis mint született történész mu-
tatkozik be ; nem puszta egyéni élet-
rajzokat, vagy puszta rendszer-
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kivonatot akar adni, hanem koráram-
latból s emberi törekvésekből, jelle-
mekből egyaránt magyaráz, korszel-
lemből és nemzeti szellemből eredez-
tet. Ez az igazi történészi elhivatott-
ság, mely eddigelé nálunk — e téren — 
erősen hiányzik. Az itt közölt tanul-
mányok is mutatják, hogy tudomány-
történetünk terén tátongó hézagokat 
kitölteni, nagyszabású, széleskörű szin-
tézist alkotni szerzőnk mennyire hiva-
tott. Elpusztíthatatlan nyeresége tu-
dományunknak mindaz, amit írt s 
nagy nyeresége lehetne a magyar tu-
dományosságnak, ha e megkezdett 
életművét folytatni módjában lehetne. 
Eredeti, maga szemével néző, harmo-
nikus világ- és életszemlélete így és 
eddig is gazdag színekben csillogó raj-
zokkal ajándékozza meg glóbuszunk 
legelhanyagoltabb területét : a ma-
gyar filozófia történetét, melyben 
nemcsak egy mult kihamvadt tüze, 
hanem jövőnk reménye is csillog. 

Dékány István. 

Kornis Gyula : Kultúra és nemzet. 
(Tanulmányok. Budapest, 1930. 
Franklin. 223 l.) Kornis Gyula írói 
munkássága hű tükre nyílegyenesen 
céltudatos irányba haladó tudományos 
és közéleti pályafutásának. Hatalmas 
érdeklődési köre már fiatal korától 
kezdve a nagy szintézisek meglátására 
képesíti. Egyforma alapossággal mé-
lyed el nyelvészeti, majd filozófiai, 
pszichológiai, pedagógiai, történelmi 
tanulmányokba, amelyek most mind 
arra szolgálhatnak, hogy ezt az évek 
munkájával összegyüjtött óriási elmé-
leti tudást és felkészültséget mint 
kultúrpolitikus a gyakorlatban, a nem-
zet tényleges lélekformálásában is 
gyümölcsöztethesse. «A magyar mű-
velődés eszményei» című nagy mun-
kája,— amelyben művelődés iintézmé-
nyeink gyökereit, fejlődését, történeti 
hátterét széles keretben nyujtja, elő-
ször világítva meg a magyar nemzeti 
szellem strukturájának sok sajátos 

vonását, — a csúcspontját jelenti 
ennek az elméleti felkészültségnek. 
Ebből a hatalmas munkából még in-
kább megerősíthette Kornis nagy tör-
téneti öntudatosságát, amely kultúr-
politikájának egyik legjellegzetesebb 
vonása. 

A nemzeti katasztrófa óta Kornist 
folyton foglalkoztató kultúrpolitikai 
problémákat tárgyal alig két éve meg-
jelent «Kultúra és politika» című, 25 
tanulmányt magába foglaló műve : 
Mikép lehet legalkalmasabb módon a 
nemzeti kultúra értékeinek, mint 
ideális céloknak megvalósítását, meg-
közelíteni? Mikép lehet a filozófus 
értékeszméit a valóságba gyökerez-
tetni, a következő nemzedék lelkébe 
csöpögtetni? Milyen legyen az a nem-
zetnevelés, amely regenerálni segíti 
a vérző nemzettest életét? Ezeknek 
a problémáknak továbbszövését, új 
eszmékkel való kibővítését adja most 
előttünk fekvő legújabb kultúrpoli-
tikai írásaiban. 

A III. Finn-ugor Közművelődési 
Kongresszus alkalmából írt tanul-
mánya, az egész magyar kultúra tör-
ténetének plasztikus összefoglalása, 
stílszerű bevezetésül szolgál a könyv 
gerincét alkotó «Nemzeti megújhodás» 
nagyszabású, tervszerű munkapro-
grammjához. E tanulmány magját 
Klebelsberg Kuno gróf kultúr-
programmjának : a neonacionalizmus-
nak elvileg átgondolt, magasabb szin-
tézisbe foglalt kifejtése alkotja. Ku-
ta t ja elméleti és gyakorlati jogosult-
ságát, történeti és jelen távlatát. 
Gondolatkörének lényege a tiszta 
aktivizmus, amely a produktív magyar 
ember típusát, a cselekvést, a munkát, 
a teremtő lendületet, a szigorú köte-
lességtudást helyezi előtérbe, szemben 
a passzív, negatív, destruktív szellem-
mel. Ezek az eszmék Kornis kultúr-
politikájának is sarkalatos pontjai, 
melyek mint vezérmotívumok azonos 
szellemi akusztikát kölcsönöznek min-
den kultúrpolitikai munkájának. 
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