
Bretterék öröksége

Az  erdélyi  magyar  gondolkodás  két  óriása,  Böhm Károly  és  Bretter
György  szellemi  örökségét  vették  számba  a  vasárnap  zárult  filozófiai
tanulmányi napokon Kolozsváron.

Az  erdélyi  magyar  gondolkodás  két  óriása,  Böhm Károly  és  Bretter
György  szellemi  örökségét  vették  számba  a  vasárnap  zárult  filozófiai
tanulmányi napokon Kolozsváron.

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) és Erdélyi Magyar Filozófiai
Társaság  által  szervezett  ötnapos  rendezvény  bő  kínálatot  tárt  a
szakmabeliek  és  a  filozófia  iránt  érdeklődő  laikusok  elé:  szó  volt
válságról, az értékek állandóságáról, illetve átmenetiségéről, különböző
filozófiai  kutatási  eredményekről.  Az érdeklődők beszámolót  hallhattak
arról  is,  hogyan  halad  a  19.  századi  vagy  még  régebbi  filozófusok
munkásságának digitalizálása.

„Eddigi  legsikeresebb  rendezvényünket  zártuk.  Sokan  vettek  részt  a
hétvégi  beszélgetéseken,  előadásokon,  workshopokon.  A  beszélgetések
elérték  céljukat,  és  ami  a  szakmát  illeti,  fontos  konszenzusokra
jutottunk”  –  mondta  el  lapunknak  Zuh  Deodáth  szervező,  a  BBTE
filozófia karának oktatója.

Fotó: Sipos M. Zoltán

Szaktekintélynek számító Bretter-tanítványok is
részt vettek a tanulmányi napokon

„Az  Erdélyi  Magyar  Filozófiai  Társaság  filozófiai,  kulturális  és  civil
szerveződés,  s  mint  ilyen,  a  programsorozatot  nemcsak  a
szakmabelieknek,  hanem  a  filozófiai  gondolkodás  iránt  érdeklődő
kolozsvári és erdélyi magyarok figyelmét is fel kívántuk hívni” – mondta
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el lapunknak Egyed Péter filozófus. Tájékoztatása szerint nem kívántak
kimondottan  megemlékező programsorozatot  összeállítani,  inkább  arra
voltak  kíváncsiak,  hogy  a  kolozsvári  filozófiai  iskola  alapítójának
munkássága miképpen jelenik meg a mai viszonyok között.

A  pénteki  nap  a  politikafilozófiáról  szólt:  olyan  közismert  előadók
tartottak nagy  érdeklődésnek örvendő előadásokat,  mint  az Erdélyből
elszármazott Tamás Gáspár Miklós, Holczhauser Vilmos, Kántor Zoltán.
Az  előadók  a  nacionalizmus,  szocializmus,  konzervativizmus  vagy
liberalizmus  fogalmait  elsősorban  filozófiailag  közelítették  meg  de
ugyanakkor reflektáltak azoknak a köznyelvben használatos jelentéseire
is.

Ugyanakkor a Szövegek és körülmények kötet egykori szerzői, a Bretter-
iskola tagjai 20-30 év távlatából újra összegyűltek, előadásokat tartottak
és  nyilvános  eszmecseréket  folytattak.  A  rendezvénysorozat  vasárnap
kirándulással zárult: a konferencia résztvevői ellátogattak a nagyenyedi
Bethlen  Gábor  Kollégiumba,  megtekintették  híres  könyvtárát,
megkoszorúzták  Kováts  József,  Köteles  Sámuel  és  Pápai  Páriz  Ferenc
síremlékeit.  A  városlátogató  programból  nem  maradhatott  ki  a
nagyenyedi borpincék meglátogatása és a borkóstolás sem: a negyenyedi
borokat Dr. Csávossy György költő, színműíró, borász mutatta be.
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