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(Megjelent:  Hanák Tibor Emlékkonferencia (szerk.: Veres Ildikó). Miskolc, 2005. 185-195. o.) 


Nagy Edit 

Az irodalomtörténész Bodnár Zsigmond, aki „filozófus akart lenni” Palágyi Lajos - Palágyi Menyhért öccse - írta Bodnár Zsigmondról, hogy: „Jeles irodalomtörténész, de több akart lenni: filozófus.” In: Magyar Hírlap, 1928. 

„És a rokonság olyan, mint azé a képé, amelyek közül az egyik életlenül elhatárolt színfoltokból, a másik pedig hasonlóan formált és elosztott, de világosan körülhatárolt foltokból áll. A rokonság ekkor éppannyira tagadhatatlan, mint a különbség.” Wittgenstein, L.: Filozófiai vizsgálódások, Atlantisz, 1998. 63. o.


Palágyi Menyhért bölcseletével foglalkozva bukkantam rá Bodnár Zsigmond néhány írására, s találtam úgy, hogy gondolkodásmódja, gondolkodásának sajátos mintázata megér egy alaposabb rátekintést munkásságára. Kettejük írásaiban van valami nehezen feltáruló hasonlóság, aminek szerettem volna utánajárni, vagyis: pontosítani próbáltam ezt a bizonyos ráérzést. Feltételeztem, hogy amennyiben sikerül ezt a hasonlóság-gondolatot feltárni – amellett, hogy Bodnár Zsigmondról is megtudunk valamit -, tovább alakulhat, újabb árnyalattal gazdagodhat a Palágyi filozófiájáról kialakított kép. Így – bár eredetileg Palágyi Menyhért bölcseletével foglalkozó előadással jelentkeztem a konferenciára - megváltoztattam a témát. 
A Recepció és kreativitás című könyvsorozat egyik kötetében - A kreativitás mintázatai - két tanulmány Békés Vera: A “konstruktív pesszimizmus”  forrásvidéke, és Bogdanov Edit: Művészetelméleti gondolatok befogadása és kreatív átalakítása Palágyi Menyhért filozófiájában. In: A kreativitás mintázatai (szerk: Békés Vera)  Áron Kiadó, Bp. 2004.   is foglalkozik Palágyi bölcseletének valamely területével, s még három tanulmány érintőlegesen említi gondolatait. Békés Vera bevezető írásában az úgynevezett előfutárok születéséről megfogalmazta: “Vannak olyan hatások, amelyeket közvetlenül nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem lehet kimutatni, az ismerős mintázat megjelenése mégsem a véletlen műve. A felismerhető hasonlóság ilyenkor vagy valamilyen közvetlenül nem kimutatható forrásból ered, vagy pedig […] valaki egyszerre csak egy új irányzat “előfutáraként” születik újjá […] felfedezik, érteni kezdik, és munkásságának több-kevesebb eredményét ismét beemelik a diskurzustérbe.” Békés Vera: Magyar tudósok, magyar intézmények a modernitás kihívásában, in: A kreativitás mintázatai (szerk: Békés Vera)  Áron Kiadó, Bp. 2004. 17. o. Úgy tűnik, Palágyi bölcselete visszakerült a hazai filozófiai élet diskurzusterébe, s vele együtt akár Bodnár Zsigmond tevékenysége is szükségképpen újra előbukkanhat. 
Hogy ki volt Bodnár Zsigmond? Hanák Tibor Az elfelejtett reneszánsz Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében. Göncöl Kiadó, 1993. című könyvében több olyan gondolkodóról is írt, akikről a magyar filozófiatörténettel foglalkozó összefoglaló művekben nem találunk említést. Egyikük éppen az a Bodnár Zsigmond, aki egyetlen tanévben, 1871/72-ben Szegeden, a főreáliskolában, a Baross Gábor Gyakorlógimnázium elődjében tanított. Az író, irodalomtörténész, filozófus Bodnár Zsigmond kora szellemi életének jól ismert alakja volt, írtak róla, vitatták gondolatait, műveiről méltatások, kritikák jelentek meg. Szegedi utóda, immár egyetemi katedrán, Halasy-Nagy József szerint kora tudományos életének egyik legérdekesebb alakja volt. Halasy-Nagy József: Nekrológ, Irodalomtörténeti Közlemények, 1908. 18. évf. 1. füzet.  Hanák Tibor pedig - említett könyvében - azt emelte ki vele kapcsolatban, hogy: “Őt tekinthetjük az első és talán egyetlen eredeti magyar történelemfilozófia megalkotójának.” Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében. Göncöl Kiadó, 1993. 246. o. 
Egy 1840-ben megjelent tanulmány írója, Joó Tibor félreértett magyar tudósként aposztrofálta, és így írt róla: “Ma már alig emlékeznek rá. [Bodnár Zsigmond] egyike volt XIX. századunk egyik legélesebb, legmélyebb és legfényesebb elméinek.[…] A kiegyezés korának egyik legjelesebb esszéírója. […] a kor legműveltebb, legtudósabb szellemei közé tartozik, és alighanem ő a legfilozofikusabb elme.” Joó Tibor: Egy félreértett magyar tudós. In: Nyugat, 1940. 4. szám. Ám azt is megjegyezte írásában, hogy a köpcös öregúr magántanári előadásaira leginkább csupán mulatság céljából mentek el a hallgatók.
Manapság, ha valakiről információkat gyűjtünk, sok esetben az internet valamelyik keresőjével indítjuk a kutatást. Kipróbáltam Bodnár Zsigmond nevével a keresést és lett néhány nagyon jó találatom. A Mindentudás Egyeteme című népszerű előadássorozat egyik óráját - Van-e történelem? címmel - Ormos Mária tartotta Ormos Mária: Van-e történelem? In: http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme/ormos20030307ormos.html, s az előadása utáni internetes fórumon ‘beszélgettek’ néhányan. Nem tudományos konferenciára való ugyan ilyen fórumról idézni, mégis megteszem, mert nagyon hasznosnak, érdekesnek bizonyult az eredmény: 
- “Mesélj valamit a következő emberekről, mert az ismereteim hiányosak: Vico, Sorokin, Bergyajev, Bodnár Zsigmond.
- Bodnár Zsigmond egy mára talán teljesen elfeledett kultúrtörténész volt a XIX. század végén, aki részben magyarul, részben németül publikált (írt egy magyar irodalomtörténetet is), ő is egy elég részletes kultúra-civilizációs elméletet állított fel, (a kultúrát idealizmusként, a civilizációt realizmusként aposztrofálva, sokkal Spengler előtt a tavasz-nyár-ősz-tél ciklus alapján rendezte el). Magam is csak azért tudok róla, mert nagyapám ill. édesapám könyvtárában megvannak a munkái.” http://www.66.102.9.104/search?q=sache:H3b!NBcHoRwJ:forum.origo.hu/forum
S újra a kortárs, Halasy-Nagy József nekrológjából: “Bodnár Zsigmond élete és munkássága elhibázott volt. Az igazságot csalúton keresé. Lidérczfény után futott, mely ingoványba vezette. Eszméi vele szálltak sírba, az elfelejtett zászlót nem emeli magasra egyetlen tanítvány sem.” Halasy-Nagy József: Nekrológ, Irodalomtörténeti Közlemények, 1908. 18. évf. 1. füzet. 15. o. 
Mintha nem is ugyanarról az emberről írtak volna! Bár azonosság is mutatkozik: Bodnár elfelejtettségére mindegyikük utal. Vajon mi lehet az oka, hogy ma szinte semmit sem tudunk róla? Miért tartozik az elfelejtett magyar filozófusok közé? Dilettáns volt? Ostobaságokat fecsegett? „Érdekes alak” így is lehet valaki. Vagy csupán a kor áramlataihoz nem sikerült illeszkednie? Meg kell ismerni műveit, gondolatait ahhoz, hogy válaszadással próbálkozzunk.
Mivel előadásomban szeretném felvillantani ennek az ellentmondásosan értékelt, majd gyorsan elfelejtett magyar irodalomtörténésznek az alakját, ezért néhány információt közlök életéről, műveiről:

1839-1907-ig élt. Nagykárolyban született és Csillaghegyen halt meg.
Iskoláit Nagykárolyban, Pesten, Baján és - 1855-től papnövendékként Kalocsán végezte.
1859-ben a kalocsai érseki irodán, majd 1860-tól Pesten a Religió szerkesztőségében dolgozott.
1861-ben pappá szentelték. Ezután 1865-ig falusi káplánként, rövid ideig nevelőként is dolgozott.
1865-1871-ig nagyszombati gimnáziumi tanár.
1870-ben magyar nyelv és irodalom, latin tanári vizsgát tett.
1871/1872-ig a szegedi főreáliskolában rendes tanár.
1872-ben a budapesti állami főreáliskolába helyezték át, részben itt tanított nyugdíjazásáig (1905).
1874-ben kilépett az egyházi rendből, unitárius vallású lett. 
1875-ben kinevezték a budapesti egyetem magántanárává.
1868-ban a Katholikus Közlönyt, 1869-1870-ben a Havi Szemlét, majd 1878-1880-ban a Magyar Szemlét szerkesztette.
1891-ben ismerte fel törvényét.
Jelentősebb könyvei:
Bodnár Zsigmond irodalmi dolgozatai (1877),
Uránia, Kármán és Pajor (1880),
Két elbeszélés (1888),
A magyar irodalom története I-III. (1891-1893),
Szellemi Haladásunk törvénye (1892),
Az erkölcsi világ (1896),
Az erkölcsi törvény alkalmazása (1896),
Erkölcsi kérdések (1896),
Eszményeink (1902),
A Csokonai-vita (1904),
Eötvös és Kemény (1905). 

Számos írása jelent meg irodalmi, kritikai lapokban. Álnéven (Dukay Vilmos) is sokat publikált, s hogy milyen ügyesen írt, arról szól - az interneten talált - következő utalás: “… milyen remek, alkalmi, név nélküli, vitázó cikkeket írt Bodnár Zsigmond a lapjaiba, például a Havi Szemlébe.” Az idézett mondat egy friss tanulmányban szerepel, irodalmi lapok közötti kommunikáció hiányáról szóló szövegrészben. Takáts József: Irodalmi folyóiratok kortárs kánonjai. 
In: http//www.litera..hu/celkereszt/kritika/21360.html 

A szegedi tanév

Éppen a Szegeden töltött tanévben, a főreáliskola Értesítőjében jelent meg egy értekezése A térszemlélet jelentősége a nyelvben Bodnár Zsigmond: A térszemlélet jelentősége a nyelvben. In: A szegedi főreáliskola értesítője, 1871/1872. címmel. Komoly filozófiai tanulmány egy iskolai évkönyvben. Bodnár nyelvi problémafelvetésből kiindulva közelített a tér és idő filozófiai kérdéséhez. Nyelvelméleti-filozófiai válaszadásra tett kísérletet: Arisztotelész, Leibniz, Kant és Hegel gondolatait összegezve adott meglepően új választ, miközben a térrel kapcsolatos kifejezések, illetve az idői fogalmak eredetére kérdezett rá. Válaszában a létezés és a gondolkodás párhuzamosságának elfogadásából indult ki: nyelvünk struktúrája és világunk szerkezete közötti leképezhetőséget, hasonlóságot fogalmazott meg. A tér illetve az idő relációként értelmezhetők számára: „A külvilág tárgyai a legkülönfélébb viszonyban állanak egymással, a térben egymás mellett, az időben egymás után, és a velünk született categoriáknál fogva egymás által és egymásért levőknek ismerjük meg őket.” Bodnár Zsigmond : A térszemlélet jelentősége … 2. o. Illetve: „[…] azok a tárgyak, melyek a térben egymás mellett, az időben egymás után léteznek, térbeli és időbeli mozgásban lenni látszanak. Ebből származik azután, hogy az időt térrel, a tért idővel mérhetjük. Innét van, hogy az egyik megjelölésére használt kifejezés a másikra és viszont alkalmaztathatik, s az időt, mint tért az időviszony ellentéteit, mint térviszony ellentéteit foghatjuk fel. Így az időbeli ellentétnek (múlt: jövő) megfelel a térbeli ellentétes irány, (honnét: hová) s a nyelv gyakran jelöli az egyiket a másikéval.” Bodnár Zsigmond : A térszemlélet jelentősége … 4. o.
Az embert érzéki és eszes lényként írta le, aki a megismerés során az érzékit szellemileg, a szellemit érzékileg fogja fel. Néhány évtizeddel később ugyanezek a gondolatok elméletté formálva tűnnek fel Palágyi Menyhért tér-idő elméletében, bölcseletének magvában. Palágyi a pesti egyetemi éveiben akár hallgathatta a köpcös öregúr előadásait, aki a Szegeden töltött tanév után Pesten kapott rendes tanári kinevezést, majd egyetemi magántanárként is dolgozott. De találkozhattak irodalmi lapok szerkesztőségeiben, hiszen mindketten irodalmárok, lapszerkesztők, kritikusok is voltak. Mindketten tagjai a Petőfi Társaságnak, ez is egy lehetősége ismeretségüknek.   

„Bolond beszéd, de van benne rendszer.”

1891-ben Bodnár Zsigmond élete fordulóponthoz érkezik: ekkor ismerte fel a törvényt. Ezután lesz - munkásságának egész hátralévő korszakában - témája a törvény. Többször megfogalmazta, hogy újabb és újabb könyvei csupán ismétlések, ismétlései ugyanannak a gondolatnak, amit szeretne megértetni az emberekkel. Miért is ne lehetne ez felvállalható egy filozófus számára? Nekik is lehet témájuk, s foglalkozhatnak - akár egész életükben is - csak ezzel a témával. Ahogy vannak ‘egykönyves’ regényírók, akik bár írnak több könyvet is, mégis ugyanazt mondják el mindegyikben. Példaként említhető Ottlik Géza, illetve Milan Kundera munkássága. Mi is hát Bodnár Zsigmond témája? Az emberi világ változásaiban pillant meg szükségszerű kapcsolatokat. A történelem érdekelte, pontosabban az eseményekre ráhelyezett egy rendező elvet, s így vált az események pontszerű egymásutániságából, ismételhetetlen egyediségéből rendezett történet. A történelem hullámzását, az idők árját kutatta Bodnár. Rendet, rendezettséget, törvényt akart látni a történelemben, akár a természettudományok művelői a természetben.
A kor hazai közgondolkodásában Madách Tragédiája az egyik meghatározó jelentőségű irodalmi mű. Jelentős szellemi hatása volt a pozitivizmusnak is, erősödött a tudományba vetett hit. Sok bölcselő kutatta a mindeneket átfogó egyetemes törvényt, az emberiség történelmét, jövőjét. Kutatták a rendet, a rendezettség okát, úgy a természetben, mint az emberi világban is. Keresték a célt, az emberiség, a történelem értelmét.  Bodnár Zsigmond egyike azoknak, akik megtalálni vélték a legfőbb törvényt, azt, amelyik érteni segít mindeneket, amellyel leírható, megmagyarázható az emberi történelem. Ezt nevezte erkölcsi törvénynek, szellemi haladásunk törvényének.
Törvényére rátalálva kiemelte: “Az ember érteni akar.” Első nagylélegzetű művében, Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története I. Singer és Wolfner Könyvkereskedés, Bp. 1891. így fogalmazott: “Az ember mindig arra törekedett, hogy megértse a tüneményeket. Az ember érteni akart. A tények és tünemények tudása sohasem elégítette ki, mindig azt kérdezte, hogy miért. ... Nemcsak a bölcsészek, hanem mindazok, kik az emberiség történelmével mélyebben foglalkoztak, úgy írták műveiket, hogy érthetővé váljanak előttünk az események.” Bodnár Zsigmond: A magyar irodalom története I. Előszó, V. o.
Az ember lényegi tulajdonságait érintő fenti gondolatokból formálódott a Bodnár Zsigmond választotta sors, az önmagának adott küldetés, feladat: az idők árját akarta érteni, azt megmagyarázni, hogy miért éppen úgy gondolkodnak az emberek egy adott korban, ahogy teszik. Úgy vélte, már nem lehet Szent Ágostonhoz hasonlóan, az isteni gondviseléssel magyarázni az ember erkölcsi, szellemi, művészeti, gazdasági, politikai életét. Kell, hogy legyenek szükségszerű kapcsolatok ebben a szférában is. Ha pedig vannak ilyen kapcsolatok, kell, hogy ezek - a természettörvényekhez hasonló módon - az ember számára feltárhatók, megismerhetőek legyenek. A megismerésben segítheti a bölcsészt - Bodnár Zsigmond szerint -, ha a természettudományokhoz is ért egy kissé. A törvényt kereső ember szükségszerűen hisz is a törvény létezésében, elérhetőségében. Ám a törvények általános összefüggéseket mondanak ki, s minél általánosabb egy ismeret, annál kevesebbet mond az egyesről. 
A filozófusok hitéről szól - s akár Bodnár Zsigmondról is szólhatna - Nietzsche következő megjegyzése: “Mindent egy csapásra, egy szóval megoldani: ez volt a titkos vágyuk: a feladatot a gordiuszi csomó, vagy Kolumbus tojása képében képzelték el, nem vonták kétségbe, hogy a megismerésben is lehetséges Nagy Sándor, vagy Kolumbus módján célba érni, és egyetlen felelettel intézni el minden kérdést. ‘Egy rejtvényt kell megoldanunk’: ezt látta maga előtt életcélként a filozófus .... A gondolkodó álma csak az a határtalan becsvágy és örömujjongás volt, hogy a ’világ megfejtője’ lehessen.” Nietzsche, F.: Hajnalpír. In: Friedrich Nietzsche válogatott írásai. Gondolat, Bp. 1983. 139. o.
Bodnár Zsigmond is a titkot kereste, s amikor a meglelhetetlent megtalálta, az intuitív ráeszmélés után a megszállottak erejével, prófétikusan hirdette gondolatát. Ezáltal vált ismertté, s vált hamarosan megunt, sőt: nevetséges alakká, majd pedig elfelejtett gondolkodóvá. A filozófusok közül sokan jártak így: már az ókori görög Hérakleitosz, a homályos filozófus is arról panaszkodott, hogy nem értik, képtelenek felfogni gondolatait az emberek. Nietzsche ezt mondatja Zarathustrájával: “... nevetnek rajtam: nem értenek, nem ilyen fülek számára vagyok én száj.” Nietzsche, F.: Így szólott Zarathustra. Könyv mindenkinek és senkinek. In: Friedrich Nietzsche válogatott írásai. Gondolat, Bp. 1983. 229. o. Hérakleitosz dialektikus gondolkodásmódjának folytatója Hegel, aki szintén ‘homályos filozófus’, ő is valami őrültséget magyarázott, s nem értették. Háromszor megháromszorozódott hármas egységnek gúnyolták filozófiáját, a fejlődést leíró stádiumok: tézis, antitézis, szintézis állapotainak ismétlődése miatt. A mindenekben közöset kereső Hérakleitoszhoz és a mindenek mozgását leíró dialektikus Hegelhez hasonló nagyszabású vállalkozást hirdet Bodnár Zsigmond is: “[…] én most is csak azt állítom, hogy fölfedezésemmel én emeltem tartós emléket a magyar hazának.” Bodnár Zsigmond Szellemi haladásunk törvénye Singer és Wolfner, Bp. 1892. 6. o. írta a Szellemi haladásunk törvénye című könyvében.
Ne tartsuk nagyképűnek Bodnár Zsigmondot a fenti mondatáért. Nagy gondolatra lelni nagyszerű dolog, így hát érthető Bodnár büszkesége és ezzel együtt akár: szerénytelensége is. Egy filozófus számára a megszült gondolat a legnagyobb kincs, amit át kell adnia a többieknek. Kant, a német filozófus-fejedelem, amikor rábukkant bölcseletének alapgondolatára, hasonlóképpen oly nagyléptékű felismerésről tett említést, ami Kopernikusz világszemléletet megváltoztató gondolatához mérhető, s a felismert tétel nagysága miatt nevezte el kritikai gondolkodásának magvát a filozófia kopernikuszi fordulatának. Bodnár is Kopernikusz elméletéhez mérte saját törvényét, amikor így fogalmazott: „Azon meggyőződésre jutottam, hogy az én fölfedezésem sorsa nagyon hasonlít Kopernikéhez. Hogy a föld forog a nap körül, csak pár század letűnte után vallotta a művelt emberiség. Az én fölfedezésem elterjedése is lassan fog menni; néha azt hiszem, hogy Kopernikénél is lassabban.” Bodnár Zsigmond A népfajok sorsa és más kérdések. ”Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság, Bp. 1900. 68. o.
Mi a magva Bodnár Zsigmond nagy gondolatának? Bodnár tétele egy nagyon általános összefüggést tartalmaz, éppen ezért lesz választott feladata a törvény intuitív megpillantása utáni egész hátralévő életében e törvény alkalmazása, példák segítségével magyarázóerejének bemutatása. S ebbe nem fáradt bele, bár nem értette, miért nem értik, magyaráz, magyaráz, már mindent meg tud vele magyarázni és oly nagy vehemenciával magyarázta a legjelentéktelenebb emberi cselekedetekben is a törvény megmutatkozását, hogy talán éppen ezért vált sokak szemében nevetségessé. Törvénye vakká tette. A filozófus-gondolkodásúnak induló ember dogmatikussá, szemellenzőssé vált. Paradoxont hordoz az élete, hiszen bizonyos értelemben Hérakleitosz utódja és Hegel követője, aki dialektikus látásmóddal fordul az ember világa felé, mintegy rávetíti az emberi erkölcs, művészet, tudomány világára, az emberi szellem világára törvényét, relativisztikus látásmódot sugall, majd megfeledkezik az úton levő magatartásról, a filozófusmagatartásról. Profetikus kinyilatkoztatás és filozófusmagatartás nem igazán illeszthetők egymáshoz.  
Miért is nevezhető Hérakleitosz követőjének? Hérakleitosz bölcseletének magva annak láttatása, hogy minden tűzszerű, illetve folyamszerű. Minden változik, minden mozog, minden folyik. Nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, ugyanazokba a folyamokba lépőkre más és más víz árad. Ellentétek viszályából, harcból születik minden új, szép, igaz, jó. Ugyanakkor az ellentétek szép illeszkedése rejlik a harmonikusnak mutatkozóban is, az ókori homályos filozófus szerint. Hérakleitosz bölcseletének nagy örököse persze Hegel, aki mozgástörvényeivel, a dialektika törvényeivel írja le nagy rendszerének változás-folyamát. S az elfelejtettek közé tartozó Bodnár Zsigmond is a mozgás, az emberi szellem változásának leírására vállalkozik törvénye segítségével: “az idők árját akartam megérteni”, vagyis a változások okát, módját, rendjét. Kérdése így is megfogalmazható: Hogyan, s miért változnak a szellemi irányzatok az emberi történelem során, hogyan, s miért változik a művészet, a filozófia, az erkölcsök, stb. Bodnár válasza a hogyanra: ritmikusan, hullámszerűen, ahogyan a természet egészében is. Ritmusa van lélegzésünknek, szívünk dobogásának, s ugyancsak ritmusa, hullámzása van hitünk kialakulásának, véleményünk formálódásának, akarásaink megszületésének.
Az idők árját akarta érteni Bodnár Zsigmond, s ez számára eszméink, érzelmeink, hitünk, tudásunk, értékeink hullámzásának, mozgásának leírását, értését jelentette. Ahogyan a természettudományok művelői mérésekkel ellenőrzik tételeik igaz voltát, Bodnár a történelmi korokat, a hullámokat elkülönítette, évszámokhoz kötötte, pontosabban: a történelmi események váltak számokat helyettesítő adatokká. Így volt képes arra, hogy – legalábbis vállalása szerint – bármely konkrét eseményt elhelyezve a hullámzásban, az idők árjában, érteni vélte a változások rendjét. Így alakult ki történelemszemlélete. Az ‘ő történelme’ nem lineáris mozgásról szól, sokkal inkább hullámzásról, ritmikus ismétlődésekről írt. S lehet-e másként, ha egyszer az ember is a természet része? Egy-egy hullám különböző ideig tart, s ezen belül is elkülöníthető az idealizmus kora, az ideálreálizmus kora és a realizmus kora. S hogy az idők árjához hogyan tud és mer viszonyulni az egyes ember, az újabb fogaskerekek jól, vagy rosszul sikerült illeszkedésétől függ. Mintha hálózatról, rendszerré összeálló mintázatokról hallanánk, még nagyon távol az Internet világától, korunktól. Bodnár szemében – mint írásaiból kitűnik -, az egyén determinációnak alávetett, ugyanakkor szabad lény is. Az idők árja meghatározott számára, és készen kapja a testi, szellemi adottsághalmazát. Tőle függ azonban, hogy mit kezd ezekkel a lehetőségekkel. Megadja magát az idők árjának, illeszkedik hozzá, vagy szembeszáll a világgal; elfogadja önmagát, vagy örökké elégedetlen saját magával. Nincs kijelölt útja, készen kapott sorsa, nincs végzete. Bodnár szerint az igazság, szépség, a jó, relatív értékek, a korszellem és az egyén illeszkedése által fogalmazható meg tartalmuk.
Valóban – s visszatérek Halasy-Nagy jelzőjéhez, aki érdekes emberként jellemezte Bodnár Zsigmondot - érdekes gondolatok ezek. Relativizmust és ugyanakkor némi fanatizmust is hordoz Bodnár szellemisége. Feltehetően ez is oka annak, hogy kihullott a rostán, elfelejtődött. Előadásom csupán egy gondolatkísérlet, ami segíthet abban, hogy ráérezzünk az ő - intuícióval megpillantott - törvényére. 
Az előadásom elején megfogalmazott feltételezésre visszatérve: Bodnár és Palágyi gondolkodásmódja olyan markáns mintázatot hordoz, amely mintázatba rejtett tartalom gyakran kevésbé tűnik fontosnak, mint maga a forma, a törvény. Ez az a sajátosság, amely miatt mindketten a hálózatban-gondolkodás előfutáraiként is említhetők. 

