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Elsősorban az olvasóteremben lehet majd 
tanulmányozni, forgatni azokat a kiadványokat, 
köteteket, amelyek a kolozsvári Bolyai Társaság 
adományaként érkeztek a Gheorghe Şincai Bihar 
Megyei Könyvtárba.

Egyetemi jegyzetek, tanulmányok, doktori 
dolgozatok, monográfiák, konferenciákon el-
hangzottak egyaránt szerepelnek a kötetek-
ben. Alább szemelgetünk belőlük.

„Irtam a’ magam Tanulo-házatskámban” – 
a Res Litteraria Transylvaniae Vetus Irodalom- 
és Művelődéstörténeti Műhely fiatal kutatói-
nak tanulmányai Köllő Zsófia szerkesztésében 
kerültek kötetbe, míg A távolság antinómiái 
– hermeneutikai és alkalmazott filozófiai ku-
tatások című kötet szerkesztője Veress Károly 
volt.

Emlékezet és felejtés, illetve Egyediség és 
véletlen a címe a Bolyai Társaság és a Babeº–
Bolyai Tudományegyetem közös szervezésé-
ben 2016-ban megtartott interdiszciplináris 
konferencia előadásait tartalmazó könyvek-
nek. Az élet gondnokai és az ember szabad-
sága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák 
címmel a 2013-as, 3. Kolozsvári Alkalmazott 
Etikai Konferencia előadásai kerültek kötetbe, 
A változás kultúrája. Régiók és mozgásterek 
című könyv pedig a Nyelv és kultúra a válto-
zó régióban címmel 2011-ben megtartott VII. 
Hungarológiai Kongresszus interdiszcipliná-
ris szimpóziumán elhangzottakat tartalmazza. 
A kongresszushoz egyébként több kiadvány is 
kapcsolódik, például a szekcióelőadások meg-
jelent szövegei Kortárs magyar kisebbségi iro-
dalmak. Posztkolonializmus, gender studies, 
littérature mineure és Párbeszédek kultúrája 
Gdansktól Oszakáig címmel.

Fazakas Sándor A reformatio vitae jegyé-
ben. Tanulmányok a reformátori teológia-

történet, egyháztan és politikai etika tárgy-
körében című kötete 2020-ban jelent meg, 
akárcsak Gergely P. Alpár Az asszerció be-
szédaktusának szemantikai és pragmatikai 
vizsgálata című könyve, s szintén az évi megje-
lenésű Veress Károly Idea és tapasztalat hatá-
rán (Lábjegyzeteim Platónhoz) című könyve.

Az egyetemi jegyzetek közül megemlíthet-
jük Albert-Lőrincz Márton Az erkölcsi ma-
ximáktól a minimális államig. Politikai filo-
zófia történeti perspektívában és az előbbi 
szerző Albert-Lőrincz Csanáddal közösen 
jegyzett, Multikulturalitás és demokrácia 
című kiadványait. A doktori dolgozatok között 
szerepel Bóné Éva Geleji Katona István pré-
dikációi: szövegalkotás, teológia és retorikai 
kérdések a Váltság titkában, Kerekes Erzsé-
bet Az idő kairologikus jellege a heidegge-
ri hermeneutikai fenomenológiában, Kovács 
Attila Az önmagaság fenomenológiája, Petki 
Pál Fundamentálontológiai és léthorizon-
ti időbeliség. Hipotézis(ek) a heideggeri ket-
tős időbeliségről, Tankó Éva Mária Politika és 
igazság a nyilvános játéktérben. Tényigazság 
és észigazság Hannah Arendt politikai gon-
dolkodásában, Tódor Imre A politikai kons-
titutív a(nta)gonisztikus dimenziója – Carl 
Schmitt konfliktusos politikai filozófiájáról 
és Zuh Deodáth A kontinentális filozófia kez-
detei. Esettanulmány a korai Edmund Hus-
serlről című munkája.

Benedek József A társadalom térbelisé-
ge és térszervezése. A romániai regionális 
egyenlőtlenségek társadalomföldrajzi vizs-
gálata című munkája a monográfiák között 
jelent meg, a tanulmányok között adták ki 
Farmati Anna Szeráfi kalandok. Értelem és 
értelmezés: régi szövegek új kontextusban, 
Orbán Gyöngyi Híd és korlát. Irodalmi her-
meneutikai esszé és Ungvári Zrínyi Imre Éle-
tünk formaelvei. Erkölcs a gondolkodásban 
és a mindennapokban című írásait.

Fried Noémi Lujza
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