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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


