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két világháború között erőre kap, ösztönzést merítve az euró-
pai „életfilozófiák" útkereséseiből és nem utolsósorban új, 
képlékenyebb filozófiai formára irányuló törekvéseiből. Várat-
lanul értékké válik az a hagyomány, hogy eddig a magyar filo-
zófiai gondolkodás nem egzakt bölcseleti (hanem főleg iro-
dalmi) műfajokban szólalt meg: éppen ilyen formákat keres 
most a legfrissebb nyugat-európai polgári filozófia is. Most már 
nem egyszerűen a szokásos filozófiapótlék irodalom virágzik, 
hanem az esszétermés egy olyan ága is, amely — a nemzeti 
önmeghatározással küszködő történetfilozófiai, kultúrkritikai 
írásokkal együtt — egy „életfilozófia" jellegű magyar bölcselet 
részét alkotja. Jó volna, ha a most megjelent kötet folytatása-
ként majd azt a tanulmánygyűjteményt is kézbe kaphatnánk, 
amely a két világháború közti magyar gondolkodásnak ezt a 
„filozófiaibb" áramlatát is teljesebb körben mutatná be. 

LENDVAI ILDIKÓ 

MEGKÉSETT SOROK 
MÄTRAI LÁSZLÓ „ M Ű H E L Y E I R Ő L " 

Aki annak idején a Kortársban folyamatosan olvasta Mátrai 
László Műhelyeim története című könyvének egyes, önálló for-
mában is teljes értékű fejezeteit, megérezhette, hogy a memo-
árnak új minőségével találkozott. Mátrai „műhelytörténeti" 
sorozata ugyanis mint olvasmány filozófiai, etikai, esztétikai, 
pedagógiai, pszichológiai, irodalom- és művelődéstörténeti, 
helyenként művelődéspolitikai eszmefuttatás egy az életet is-
merő, azt élvező, szerető, erős intellektusú, iróniára hajló, szer-
vesen gondolkodó személyiség plasztikus, látó és láttató, írói 
megformálásában. Sikerek és kudarcok szegélyezték a jeles tu-
dós útját. De - mint írja - : 
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„Sikerek és kudarcok csak műhelyekben születhetnek, s ezért az ember 
életében a műhelyek időbeli egymásutánja egyben a személyiség sorsá-
nak, benső életrajzának is diagramját adja, lévén a sors nem más, mint 
sikerek és kudarcok egymásutánjában megmutatkozó törvényszerűség." 

Az idézett részletben Mátrai a benső életrajz terminust hasz-
nálja. Ez a könyv — kompozícióját tekintve — az életrajz egy 
valóban benső, szellemi, gondolati, érzületi jelzőkkel ellátható 
nyomvonalát követi. Egy kritikusan és dialektikusan gondol-
kodó filozófus-író „beszélgetései" ezek a műhelyelemzések. A 
két világháború közötti ellenforradalmi korszakban a megújí-
tás, olykor a forradalmi változás hitével és tudatával induló, 
arra készülő s a felszabadulás után markáns színekkel kibonta-
kozó jeles tudós, író és művésznemzedék forgószeles útjának 
ábrázolata, a magyar értelmiség egy jelentékeny nemzedékének 
gondolati biográfiája is ez a könyv. Mátrai László útja termé-
szetesen egyéni, az övé. De szellemi forrásvidékét tekintve szá-
mos ponton érintkezik, sőt nemegyszer azonos az értelmiség-
nek ama legjobbjaiéval, akik a szép és igaz szó erejével, a gon-
dolat tisztaságával szálltak szembe a szennykavaró indulatok, 
hazug eszmék, az irracionalizmus, az aljaember démonaival. 
Ahogy lehetett. 

Személyisége, hajlamai s elhivatottsága szerinti formálódá-
sának, majd kibontakozásának tizenkét műhelyébe vezeti el 
olvasóját Mátrai László. Ezek az apa józsefvárosi lakatosmű-
helyétől a Tudományos Akadémiáig, s a negyvennyolc eszten-
dőn át munkát és haláláig otthont adó Egyetemi Könyvtárig 
sorjáznak, s kelnek életre a könyv főként gondolati esemé-
nyektől gazdag áradású lapjain. Már az első műhelyelemzésben 
tetten érhető a szerző „beszélgetéseidnek egy eredendő, ezért 
lényegi vonása. Mátrai ugyanis emlékei között időzve váratlan 
fordulattal azonnal napjaink valóságába perdíti át elbeszélése, 
meditációja színhelyét, gyakran ironikus felhangok kíséreté-
ben. A hajdani Józsefvárost, annak légkörét, patináját felidézve 
váratlanul egy, az eredeti szövegben zárójeles kitérő követke-
zik. Az elsuhant emlék fölébe tolakszik napjaink városkép vál-
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toztató gyakorlatának egyik „eredménye". A zárójeles szöve-
get idézem: 
,.Modem technikai világunk egyik nagy negatívuma, hogy eltüntette az 
emberi településnek ezt az egyedi illatát, mindent egységes benzinbűzbe 
burkolt szerte a világon, és ha ettől valami egyedi eltérés mutatkozik, az 
csak negatív irányú lehet, vagyis egy még rosszabb szag - kén, foszfor, 
szénmonoxid - nyomja el egyes városokban az egyetemes benzinbűzt. 
Az ember először megmérgezi a környezetet, azután panaszkodik, hogy 
a környezet megmérgezi őt." 

Játékosságában is komoly, kritikai elmére valló széljegyzet. 
A gyermekkor s a serdülés éveinek lélektani hitelű ábrázo-

lása arra vall, hogy a szerzőnek kora ifjúságától az értelem, a 
ráció volt a vezércsillaga. Csak szilárd alapra emelkedhet épület 
a szellem világában is. De hogy az alap szilárd legyen, abban 
nagy szerepet játszott az iskola, főként a gimnázium, bár keve-
sebb szó esett róla, mint manapság. Ahogyan a szerző az egy-
kori Tavaszmező utcai, később Zrínyi Miklós gimnázium mű-
helyét felidézi, egykori kedves tanárait, diáktársait, az iskola 
karakterét visszahíva az eltűnt időből, eközben olyan közis-
mert, majd elfelejtett, s manapság nemegyszer a felfedezés új-
donságával ható, az élet próbáját egyébként régen kiállt igazsá-
gokat ír le, amelyek minden valamirevaló közoktatási rendszer-
ben a legfőbb lényeget jelentik, azt, amely ma — tisztelet a 
kivételnek — oly bántóan hiányzik az iskolákból, mindenek-
előtt a gimnáziumokból. A tanáregyéniségekről van szó, akik 
minden különösebb elméleti hókuszpókusz nélkül az úgyneve-
zett pedagógiai alapviszony kívánalmainak tettek eleget, hogy 
tudniillik a tanár tanít, a tanuló tanul. Mátrai tanárai az annyi-
szor félreértett s oktalanul kárhoztatott „tudós tanár" eszmé-
nyét valósították meg. Ezek a tanárok kiemelkedő, többnyire a 
tudományban is járatos tudásukkal, és szigorú szeretetükkel 
tanítványaikat s a műveltséget szolgálták, ami a pedagógia leg-
mélyebb értelme. 

Ámde vannak a pedagógiának kiszámíthatatlan útjai is a 
valódi és az áleredmények televényeiben. Mátrai harmadik mű-
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helye — könyvének igen elgondolkodtató fejezete ez —, a Kará-
csony Sándor tevékenységével, ideológiájával, módszereivel, 
hatásával foglalkozó. ítéletei róla szólva is „a ráció dominan-
ciájának" jegyében állanak, egy hajdani gondolkodó gimnazista 
riasztó élményeinek előadásakor. A Karácsony-féle épülve om-
lás pedagógiájának minősítésébe nem belebonyolódva s Mátrai 
múltidézésének már említett jelenérdekűségére hivatkozva fo-
gadom el azt a következtetést, mely szerint 

„Pedagógusoknak, pszichiátereknek lett volna régen elvégzendő' köte-
lességük, hogy a Karácsony-féle műhelyt - már csak a jelenig elhúzódó 
hatása miatt is - tárgyilagosabban értékeljék, és vonják le a megfelelő és 
hasznos értékítéleteket." 

Ideje lenne valóban, a szellemi zavarkeltés napjainkban nem 
ritka előfordulása közepette a karácsony sándorizmus filozófiai, 
pedagógiai, nem utolsósorban etikai szempontból egyaránt 
kívánatos ideológiai tisztázása. Nem sárkányeregetés, nem per-
újrafelvétel, hanem marxista elemzés. 

A sárospataki híres főiskolán, a nagy hírű könyvtárban töl-
tött idejét újra átélve világító erővel ábrázolja a magyar értel-
miség egy igen jeles vonulatának útját Erdei Ferenctől Darvas 
Józsefen át Németh Lászlóig, Kodály Zoltánig, Illyés Gyuláig. 
A szerző gondolatfutamai a két világháború közötti szellemi 
élet egyik alapkérdését variálják, az egész korszakon áthúzódó 
magyarság- és Európa-problematikát. Mátraival szólva - s ez 
érvényes - , mert mind megélték ugyanezt, a tisztelt nevekkel 
jelzett alkotó vonulatra is: „A mély paraszti elesettségnek és a 
magas európai műveltségnek ezt a titkos kapcsolatát, Bartók 
művészetének ezt a kulcskérdését ott (ti. Sárospatakon) kezd-
tem először megsejteni." 

A budapesti egyetem bölcsészkara s a híres röptető fészek, a 
hajdani Eötvös-kollégium volt a következő műhely. Az utóbbi 
— aki benne nevelődött, bizonyíthatja, hogy a szerző fogal-
mazása nèm túlzó — olyan szellemi erőteret jelentett „melynek 
nincsenek határai sem a múltban, sem a jövőben". Mátrai nem 

8 Irodalomtörténet 84/4 
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volt kollégista, de bejáratos volt ebbe a sok kiválóságunk által 
visszakívánt páratlan szellemi műhelybe, amely csak elmélyí-
tette, és további önművelésre késztette őt, kiegészítve más tu-
dományok megismerésével azokat a gondolati élményeket, 
amelyeket Pauler Ákos egyetemi órái nyújtottak. A Pauler-
portré már-már írói remeklés. De a szerző mint filozófus ter-
mészetesen bírálja is mesterét s következtetései egyaránt elgon-
dolkodtatóak, akár a valaha divatos, s egyes szerzőknél manap-
ság is tetten érhető szellemtörténet bírálatát nyújtja, akár ami-
kor Lukács Györggyel való első találkozását idézi vissza, vagy 
amikor már a felszabadulás után mint az Eötvös egyetem böl-
csészkarának professzora, s később, mint a filozófiai tanszék-
csoport elnöke nyilvánít véleményt a filozófiai tudományok 
honi állapotáról. A kritika kontrollja e vállalkozásának vissza-
idézésekor sem hagyta őt magára. E nagyreményű tanszék-
csoportról jegyzi meg a következőket: 

„A vállalkozás jól indult, de a tervezésbe ott csúszott be a pszichológiai 
hiba, hogy magam sem elég tekintélyes, sem eléggé tisztelt alakja nem 
voltam filozófiai életünknek ahhoz, hogy kedvemért elsimuljanak a cso-
porton belüli - néha nagyon is elvtelen és szubjektív - ellentétek, s az 
erők az alkotó marxizmus munkájára egyesüljenek." 

Ezek az önironikus szavak, ha talán némi álszerénység bujkál 
is bennük, akár szellemi végrendeletnek is felfoghatók. Sapi-
enti sat. 

A harmincas évtizedben a magyar szellemi élet egyik kristá-
lyosodási pontja a Nyugat szerkesztőségi asztala volt, „a ma-
gyar művelődéstörténetnek egy megismételhetetlen koncent-
rátuma, igen világos szerkezetben tükrözve az akkori szellemi 
élet sok pozitív vonását". Mátrai idevonatkozó gondolatai iro-
dalomtörténetileg is helytállóak. Sokat tudunk a Nyugatról s 
szerkesztőjéről, Babitsról. De még tisztázandó a folyóirat ama 
történelmi szerepe, amelyet a fasizálódás sötét éveiben mind a 
kulturális, mind a politikai életben betöltött. Mátrai e kérdés-
körben Babits személyes írói és közéleti szerepét értelmezve 
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századunk első négy évtizedének filozófiatörténeti elemzését is 
nyújtja a ráció és az irracionalizmus küzdelmének felidézése 
által. Miközben hangoztatja, hogy laikus az irodalomtörténet 
terén, helytálló és rokonszenves biztonsággal állapítja meg, 
hogy Babits humanizmusa 1935-től kezdve, de különösen a 
negyvenes években 

„akarva-akaratlanul harcossá vált a barbárság növekvő erejű csapásai 
alatt. A vita ugyanis már régóta nem a racionalizmus-irracionalizmus 
teoretikus ellentétéről folyt, klasszika és romantika, szabadság és rab-
ság, értelem és mítosz, szellem és faji gőg ellentéte és megannyi más 
antagonizmus mögött egyre világosabbá vált a voltaképpeni, az alapvető 
ellentét: az emberhez egyedül méltó lét és az emberség végső pusztu-
lását jelentő fasizmus élethalálharca." 

írásomban természetesen nem térhetek ki e könyv emberi 
gazdagságára, csillogó humorára, találkozások, viták és kudar-
cok eruditív megjelenítésére, a hajdani mesterek, mint például 
Horváth János vagy Gombocz Zoltán meleg színekkel ábrázolt 
alakrajzára. Hiszen ez a műhelytörténeti esszé szellemi önélet-
rajz is, de — s ez érdeme —, egy történelmileg megedzett nem-
zedék önéletrajza is. Ám homogén gondolkodású és érzületű 
nemzedékek nincsenek. A nemzedéket alkotó egyének, sőt 
egyéniségek gondolkodása — sok példát idézhetnénk — eltérő, 
olykor ellentétes is lehet. Mátrai műhelytörténetének egyik 
nagy értéke az a kritikus szellemi jelenlét, amelyet „a magyar 
közgondolkodás átkozott, végzetes filozóflátlansága" köze-
pette mint pszichológiailag is képzett filozófus tanúsít. Amikor 
a Magyar Szemléhez s annak szerkesztőjéhez, Szekfű Gyulához 
fűződő kapcsolatait elemzi, ez az „átkozott filozofiátlanság" 
éles rajzolatban áll előttünk különösen a marxista filozófiai 
megközelítés fényében. 

„A végig nem gondolt igazságok bosszúja ez mindazokon, kik -
bármely szaktudomány oldaláról - a filozófiát lebecsülik, különösen ha 
lebecsülésük egyetlen elvi alapja az, óvakodjunk minden filozófiától, 
hiszen a bolsevisták marxizmusa is filozófia." 

8* 
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Higgadt modatait olvasva valóban a korabeli magyar közgon-
dolkodás zavarait vesszük tudomásul. Ezek ismeretében 
érthető jobban az a tény, hogy „a korszak szellemi életének 
(mai szóval társadalmi tudatának) egyik fókuszában kétség-
telenül Szekfű Gyula és a Magyar Szemle állottak . . . " Azt a 
nézetet azonban, amely szerint „három szerény tanárember" 
Szekfű, Babits és Horváth János „a szellemi vezetés monopol-
helyzetébe kerülhetett" s még a kormányzatot is befolyásolta, 
a magam részéről csak esetlegesen s erős fenntartással tudom 
elfogadni, még akkor is, ha Mátrai a Nyugat és a Magyar 
Szemle műhelyei közötti különbséget sommásan, ám szelle-
mesen úgy formulázza, „hogy a Nyugat körében a szellem és 
az irodalom, a Magyar Szemle teáján a hatalom és a politika 
volt jelen". Egyidejűleg jelen volt az irodalomban és a politiká-
ban egyaránt a fiatal értelmiség körében tagadhatatlanul nagy 
hatású népi írói mozgalom, az 1937-ben szinte közfelkiáltással 
létrejött Márciusi Front is — sőt lehetőségei szerint változó 
erővel a maga illegális csatornáin keresztül - a kommunista 
mozgalom is. Mindez nem zárja ki, sőt hitelesebbé teszi, hogy 
az 1939-ben megjelent - németellenes töltetű - híres Mi a 
magyar? című Szekfű-szerkesztette kötet egy-két, még a 
liberális nacionalizmus, vagy ha tetszik a kormányzat szem-
pontjából szalonképes tanulmányának is volt hatása, 
„üzenete" a polgári értelmiség jobbjainak számára is. Elég ha 
egyebek mellett Babitsnak a magyar jellemről vagy Kerecsényi 
Dezsőnek a magyar irodalomról szóló esszéjére hivatkozom. 
Az meg magától értetődő, hogy a Nyugattal s a Magyar Szem-
lével szemben a Tormay Cécile Napkeletje — egy időben még 
Németh Lászlóval megerősítve is — versenyképtelennek 
bizonyult. 

Nem így a hamar feledett Apollo, amelynek szerkesztője 
Gál István, főmunkatársa Bóka László volt, s amelybe Mátrai is 
dolgozott. A folyóirat irodalom- és művelődéstörténeti szere-
péről írva különösnek találja a szerző, hogy a memoárokban és 
történeti esszékben nagy erővel visszaemlékező utókor az 
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1930-as évtized megidézésekor említést sem tesz erről a lapról. 
Ez a tény lehet kritika is „melyet a múló idő gyakorol ele-
venek és holtak fölött, de lehet ennél mélyebb oka is". Ezt 
abban látja Mátrai, hogy a lap a maga idején olyan problé-
mákat feszegetett, amelyek máig megoldatlanok, s emiatt irri-
tálják a mai olvasót, s akadályozzák a visszaemlékezést is. Az 
irracionalizmusról van szó, a mítoszteremtés különböző for-
máinak továbbéléséről. Az 1935-ben indult lap három-négy 

* nehezen összehozott évfolyama kivételes munkatársakkal dol-
gozhatott - „Thomas Manntól Bartók Béláig, Illyés Gyulától 
Márai Sándorig, Illés Endrétől Szerb Antalig, Halász Gáborig, 
Babits Mihályig". Ez a folyóirat a nacionalizmussal és Gömbös 
Gyula hírhedett Új Szellemi Frontjával szemben — a fajmítosz 
őrülete s a zavaros áltudományos elméletek és ideológiák mind 
veszélyesebb honi terjesztőivel szemben a racionalizmus, 
európaiság és humanizmus elveit szolgálta. Elnyűhetetlen 
eszméknek bizonyultak ezek ama vészterhes időkben. S úgy 
tűnik, azok is maradtak. 

Mátrai húsz évet töltött egyik legérdekesebb műhelyében, 
az Akadémián különböző funkciókban s már akkor is az inter-
diszciplinaritás elvi alapján állt, főként a társadalomtudomá-
nyokat illetően, amikor arról még szót sem ejtett senki. Ez a 
műhely, s az otthont is adó Egyetemi Könyvtár, amelyben 48 
esztendőn át szinte haláláig dolgozott, már elvezet a mába, 
napjaink tudományos, irodalmi és művészeti életének sűrű-
jébe . . . 

A Műhelyeim történetét olvasva, s azon tűnődve, hogy a 
jeles szerző mintegy esztendővel könyve megjelenése után a 
végső enyészet kikerülhetetlen s kegyetlen műhelyébe ér-
kezett, már csak a hiányról szólhatok, amely máig elfoglalva 
tartja valóban hűlt helyét. Mindegy ma már kik, hányan voltak 
barátai, s kik, hányan ellenségei. Amit a kötet utolsó írásában 
adalékul szán a mai tudományos közélet pszichológiájához, — 
abban teljes tudatossággal írhatja: 
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„sikert aratni, megbukni, jó vagy rossz sorsot kiérdemelni csak társada-
lomban lehet a siker vagy a kudarc kérdésében a szerző' önérté-
kelése, lévén szubjektív jellegű, csak másodsorban jöhet számításba a 
hatás és visszhang objektív tényezői mellett." 

Mátrai László egykori szóbeli közlése szerint Illés Endréé az 
érdem, aki rávette őt a műhelyek történetének megírására. Jó, 
hogy így történt, s hogy ez a könyv megjelenhetett. A magyar 
művelődés- és tudománytörténet vált gazdagabbá, teljesebbé 
általa. (Szépirodalmi, 1982.) 

PÁLMAI KÁLMÁN 

A „KEREKASZTAL" 
NAGYMESTERE, KISS JÓZSEF 

Nyugtalan, kereső ifjúsága volt. Életét, sorsát nemcsak a 
családja, neveltetése, hanem a kiegyezéssel bekövetkezettnek 
vélt új lehetőségek határozták meg. Ki szeretett volna törni 
szűkös és kissé lenézett társadalmi helyzetéből. Nem törődött 
bele az évszázados hagyományokba. Nem fogadta el a családi 
konvenciókat sem, amely szerint csak a papi hivatást vagy a 
kockázatos, mindig bizonytalan kiskereskedői pályát választ-
hatja. Vonzotta a szellemi tevékenység, minden, ami 
tudomány, műveltség, alkotás. Enciklopédikus érdeklődésű 
ember, de lélekben, idegi-fizikai sérülékenységében is, valójá-
ban költő. 

A szabadságjogok illúziója 

1867-ben, az alkotmányos rend helyreállítása, az osztrák-
magyar politikai viszony rendezése a gondolkodó értelmiség-
ben, a felelősséget érző művészekben vegyes érzelmeket 
keltett. Remény és kételkedés, hit és gyanakvás, szorongó vára-




