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A FENOMENOLÓGIÁTÓL
A NEMZETESZMÉIG
Somogyi József életművéről

Egy méltatlanul elfeledett keresztény gondol
kód ó, Somogyi József gazdag életművénekmá
ig aktuális mozzanatait villantotta fel a szegedi
JGyTF által szervezett tudományos konferencia,
melynek anyaga a A !enomeno[ógiától a nemzet
eszméig címmel kiadott kötetben olvasható.

Somogyi fiatalon megfogalmazta életvitelé
nek pragmatikus vezére1vét, ame1y szerint "a
legfontosabb a kritikai tisztánlátás és a szellemi
autonómia megőrzése, valamint az, hogy sem
milyen politikai divathullámot nem szabad kö
vetni" . Egész életútja ezen eszmének jegyében
alakult, távol tartotta magát mind a liberaliz
mus, mind a marxizmus ideológiai áramlatától,
s felfogása a kezdetben fenomenológiai-kritikai
gondolkodástól lassan ívelt a konzervatív ke
resztény szemlélet felé. Munkássága a filozófia,
pszichológia és pedagógia területére összponto
sult, olyan problémaköröket érintve mint a te
hetségKutatás; az eugenika; a józan, túlkapások
tól mentes nernzeteszme a fajmítosz korában; az
egyén és a közösség értékteljes viszonyának
elemzése. A tanulmánykötet erőssége a sokolda
lú érdeklődéssel megáldott Somogyi szerteága
zó gondolatvilágáru1k tematikailag kiegyensúlyo
mtt bemutatása. Czeizel Endre Somo~t többek
között az emberi tehetség felismerésenek és fej
lesztésének tudománya, a kreatoló~ előfutára

ként aposztrofálja; Weissmahr Béla Somogyi
modem platonizmusának realizáló irányvonalát
méltatja: Pukánszky Béla Somogyit kitűnő tan
könyvíróként állítjá az olvasó elé.

Somogyi 1923-24-ben ismerkedett meg
Freiburgban Husserl koncepciójával és egy
ben annak neoskolasztikus kritikájával is Jo
seph Geyser professzor előad ásaiból. Saját ta
nulmányainak módszere a fenomenológia és
fenomenológiai-kritika kettős tendenciáját
követi, ám a metafizikán túl a társada
lombölcselet legfontosabb területeit is érinti.

Maradandó érvényű gondolatokat fogal
maz meg az egyén és a közösség problemati
kája kapcsán. Kritikáját adja az utóbbi két év
század Két le~befolyasosabb eszmerendszer é
nek, a liberalizmusnak és a "kollektivizmus
nak", amelyek az egyén-közösség problema
tika jellegzetes szélsoértékeinek bizonyultak.
Somogyi az arisztotelészi emberfelfogásból
(zóon politikon) kiindulva a közösséget az ember
termeszetes közegének jelöli meg, amely ennél
fogva általános, állando, értékmentes de kitün
tetett jelentőségű közeg. Ez a közeg végső soron
olyan reális keretet jelent, amely ígazodási m ér-
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ceként me~adja a }llo.zgásteret s létfeltételt az
egyes egyenek szamara.

Somogyi szerint az igazi kérdés nem is az,
hogy hova helyezzük a hangsúlyt a két "pólus"
közül, hanern az, egyáltalában kell-e választa
nunk. Életművének feldolgozott részletein ke
resztül gazdag bepillantást nyerhetünk a '20-as
'30-as évek kultúréletébe, szellemi mozgásába,
fellelhetjük azt az éltető közösséget, amely e
sokszínű gondolkodó életúlját támogatta.

SCHMIDT PÉTER

NYILASY BALÁZS: ARANY JÁNOS

A Kenyeres Zoltán szerkesztette Klasszikusa
ink című irodalomtörténeti sorozat harmadik
kötete Nyilasy Balázs Arany János-tanul
mánya. Az els ő fejezet imponálóan gazdag,
m égis lendületes kritikatörténeti áttekintés,
meIy korszakonként összefo~lalja az Arany
kutatás fontos felvetett kérdeseit, és lehetsé
ges válaszait. Már itt kirajzolódik az a sema
tikusnak tűnő - és sajnos a középiskolai ok
tatásban is erősen meggyökerezett - kép,
mellyel vitába száll a szerz ő: Arany költészete
gyakorlatilag kettészakadt egy korszerűnek tar
tott lírára, és egy korszerűtlennek gondolt ver
ses epikára. E rövid , történeti szempontú előz

mény teszi indokolttá - és egyúttal érthetővé

a laikus olvasó számára - Nyilas}' törekvésé
nek pontos megfogalmazását. E fo törekvés a
kialakult kép ellensúlyozása, s annak megin
doklása, hogy miért tartja a verses epikát érde
kesnek, modernnek, s az ehhez a múfajhoz tar
tozó műveket olyan eredményeknek, amelye
ken az újkori ember csaknem minden lényegi,
egzisztenciális dilemmája áthul1ámzik.

E bevezető gondolatok fényében gondol
haljuk újra a szerz ő útmutatasával és bősé

ges, klasszikusnak számító szakirodalom
gondosan kiválogatott idézeteinek segítségé
vel az Arany-epika jelentős műveit: A Toldi
trilógiát, Az elveszett alkotmányt, A nagyidai ci
gányokat, a Buda halálát, és a Bolond lstókot. Az
elemzések a fogalmi tisztánlátás igényével
íródtak, s gondolati gazdagságukkal, a ma
gyar- és világirodalrm kapcsolatok bemutatá
sával válnak a könyvtámyi Aranx-szakiro
dalom tömegéből kiváló, értékes, uj eredrn é
nyekké. A tanulmány befejező fejezetei felvil
lantj ák az ötvenes évek lírájával, az Öszikék
kel és a balladákkal kapcsolatos kérdéseket,
de ezek kifejtése - a terjedelmi kötöttségek
miatt - kevésbé részletezett.

A tanulmány újra hitet tesz a kétszáz évvel
ezelőtt leírt Schiller-gondolat mellett "Az



emberiség elvesztette méltóságát, de a művé

szet megőrizte és megmentette jelentős kö
vekben..." (Korona Kiadó, 1998)

NÓGRÁDI CECÍUA

CSER LÁSZL9: "ÁGRÓL VISSZA
A NAGY GYOKERBE..."i
BOLDOG SZÍVEM ÉNEKE

"Nem készültem írónak, de szüntelenül ír
tam. Amolyan naplófélét az Életről. Az Élet
ről úgy, ahogy érem." - vallja Cser László
jezsuita atya. A most pályájára visszaemléke
zőnek valóban nem hétköznapi sors adatott.
A rajongva szeretett, versben és prózában
százszor megidézett Tolna megyei Tamásiból
indult útnak. Pécsi tanulmányai után régi vá
gya teljesülhetett: 1939-ben a magyar jezsuita
rendtartomány észak-kínai missziójába ke
rült. Az előbb tanulással, majd tanítással el
töltött tíz év meghatározónak bizonyult gon
dolkodására, költészetére. flOtt lettem egé
szen emberré és ott igazán kereszténnyé" 
írja. A második világháború azonban hama
rosan eléri a nemzetközi kolóniát, a kínai-ja
pán háború kitörése miatt pedig (Sanghajban
még befejezi a teológiát és pappá szentelik)
rendtársaival egyetemben, nagy nélkülözések
közepette el kell hagynia az országot. Elmé
nyeiről sűrűn számol be a hazai lapoknak,
élénk levelezést folytat az otthoniakkal. És
közben persze egyre-másra születnek versei.
ismétlődő vallomások Istenhez, Istenről.

Kényszer ez már, mert ahogy egyik versé-
ben megfogalmazza:

.Szined előtt akarva-akaratlan
himnuszba kezd a lélek-
a homály, az árny, a rész-élet
keresi tiszta fényed."

(Akarva-akaratlan)
Újabb állomáshelyéül Kanadát választja

ezután. A magyar szotól, misétől elszokott hí
vek fáradhatatlan gyámolílja lesz hosszú idő

~e. Ezalatt szinte az egész világot beutazza.
Elményeit így foglalja össze: "Találkoztam
ezer és ezer emberrel... és nem tudnék egyet
sem, akit ne ismertem volna testvérnek.
Mélységesen magyarnak érzem magam."

Kanadai, illetve amerikai tartózkodása so
rán többször látogat haza. A sok ismerős arc,
az otthoni táj mindig mélyen megindítja.
Most, hetvenen túl, mégis gyötrik: "Adtam,
amim volt. Időt, energiát ott, ahol jártam, él
tem. Otthon, Kínában, Kanadában, Ameriká
ban... Eleget adtam? Többet kaptam, mint ad
tam? Igxekeztem. A mérleg Uram és Istenem
kezén áll." - írja a Reflexió záró soraiban.
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,,6szikéi", "önéletrajza" mindenesetre egya
ránt az isteni Jelenlétről beszélnek.

GULÁCSI ÉVA

UTÁN-ZOK OK NÉLKÜL, UTÁNZOK
ZOK NÉLKÜL?
Parti Nagy Lajos: Sárbogárdi Jolán:
A test ördöge

Májusban nincs lecsó, mert nagyon drága. Parti
Nagy Lajos ugyanis mé~ valamikor 15-16 éve
sen írt egy verset a lecsószagú májusi estéről, s
ezt ekkor közölték vele. Igy egy életre megta
nulhatta, a rosszul tudás nem eredetiség, mert
minden fikciónak valós alapja, anyaga van. Az
óta is "nekem s nagyon tág környezetemnek május
ban nincs lecsó, s na van, mint Irónia van, s ennek
belülről, a hogyanból kellkiderülnie... mindigjéltem,
hogy uiúnzok valamit, amiről műoeleiteniegemből

nem tudom, hogy utánzat és rajtakapnak". Igy szo
katlan és furcsa vállalkozásnak tűnik, amikor
Parti Nagy Lajos [úlia-, Romária-szerű love
storyt, saját definíciója szerint habszódiát ír, ami
egyben könyvének az alcíme is, s ez megjelenik
a Jelenkornál. Ilyenből van ugyanis a legtöbb a
magyar piacon, love storyból, ezt olvassák bu
szon, villamoson, váróteremben, veszik kilóra.

Hát utánzásra vetemedett volna Parti
Nagy? I~en is, meg nem is. Szokása szerint
elferdít, íntertextualízál, tudatosan roncsolja a
szöveget. A történet jól ismert, az álmodozó,
csinos némber találkozik egyedüli és nagy
szerelmével. Rögtön egymasba szeretnek,
nem lesznek egykönnyen egymáséi, sok pró
bát kell kiállnilik szerelmük beteljesüléséig. A
történet Budapesten játszódik, elferdített
helyszínekkel, amikor Edina kinéz az irodá
ból, a Tihanyi apátság a Halászbástya szorn
szédságában van, a szereplők a 80-as évek vé
gének, na nem is szellemi, de mindenképpen
gazdasági elitjéhez tartoznak, bár Dénes
nemcsak gazdag, hanem híres rendező is. A
lány 18,5 éves, (így áll a könyvben) kisportolt,
csinos, emellett jóhiszemű, szenvedélyes, ha
mentőt hall, a benne fekvővel érez együtt.

Ha Parti Nagy Lajos megkérdezné tőlünk,

hogy utánzok? - nemmel felelhetnénk. Stí
lusa nagyon jó, lemeztelenített és százszor el
mondott ócska történet áll előttünk, s még
sem érezzük egyértelműen paródiának, ez a
könyv érdekessége, a sok nyelvi finomság,
trükk. Parti Nagy játszik a szerző szerepével,
átlagon aluli, mapyarul rosszul fogalmazó,
összekapirgált múveltségű szerzőnő tollába
adja a szöveget, ki csak közhelyekben képes
kifejezni magát, s maximálisan patetikus, hu
mortalan. A szerinte fontos szavakat, mint
például a sors, az élet nagybetűvel írja, a szö-


