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A Mikes International Alapítvány keretében működő Böhm-Bartók Társaság által a 2007. évre kiírt Böhm-
Bartók Díj címe a következő volt: ’KOLOZSVÁRI ISKOLA – BADENI ISKOLA. A KÉT FILOZÓFIAI ISKOLA KÖZÖTTI 

PÁRHUZAMOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK KRITIKAI ELEMZÉSE.’ A pályázati kiírásra egy pályamunka érkezett, amelynek 
címe : ’A badeni és a kolozsvári iskola történeti és kritikai összevetése’, jeligéje: ’Volo ergo sum’. 

A beérkezett pályamunka a témakör széleskörű és mély ismeretéről tesz tanúságot. Minden kérdés a 
tanulmány elején megadott keretben rendszeres egész részeként kerül megtárgyalásra, míg az egyes 
bölcselők eszmei fejlődését a szerző nagy kongenialitással mutatja fel. A tanulmány írója mintegy a sebész 
finom operáló késével bontja le és tárja fel mind e két iskola, mind az azokhoz tartozó filozófusok 
gondolatmenetét, annak fejlődését és hatását. Különösen érdekes az ’érték’-vonal és az ’antropológia’-vonal 
parallelitásának a kidolgozása a két iskola gondolkodásának a fejlődésében. Ennek kiemelésével azonban 
csak egy rész-elemet említünk meg e megfigyelésekben és adatokban gazdag tanulmányból. 

A Badeni Iskolában Windelband — Rickert — Bauch, a Kolozsvári Iskolában Böhm — Bartók — Kibédi 
Varga az a filozófus-’vonulat’, amelyre a szerző figyelmét irányítja. Itt két iskola ’összevetéséről’ van szó, ami 
azt a tényt fejezi ki, hogy itt két önálló, saját gyökerekből táplálkozó bölcseleti világgal állunk szemben. 
Bartóknak Kant-monográfiájában leírt nézete szerint ezen iskolák jártak a legközelebb a kanti filozófia 
megértéséhez. A programszerű összevetés szükségességének a gondolata Kibédi Vargáé. Ez ebben az 
áttekintő tanulmányban kiváló módon megtörtént, ami ennek nagy érdeme. Adja Isten, hogy ezt a 
tanulmányt további írások kövessék a szerző és/vagy mások tollából!  

Az összevetés izgalmas, nemegyszer drámai. Nekünk a filozófia, speciálisan a kolozsvári filozófiai iskola, 
léte, fejlődése, sorsa nemzeti egzisztenciánkba (is) vág, ha sokan ezt nem is sejtik. Az itt említésre kerülő 
bölcselők útja szigorúan egyetemes filozófiai út, nem is lehet más, s a tanulmány is erről tesz bizonyságot E 
pályamű fontos filozófiatörténeti monográfia, a szövegben megokolt hangsúllyal a ’magyar’ filozófus-
vonulaton. Mindenki számára, aki e témakörrel foglalkozik, ezen írás ismerete a jövendőben feltétlenül 
szükséges lesz. 

A Badeni Iskolával való összevetés egyben jelöli azt a természetes kitekintést is, amely e téren a Kolozsvári 
Iskola számára saját alapjaiból kiindulva fennáll. A ’kolozsvári’ bölcseleti gondolatvilág az egyetemes 
filozófia szerves része s annak műveléséhez minden területen kiváló kiindulópontot nyújt. Ez a kitekintés 
szükséges is, hogy ne zárkózzunk be a nyelv elzártsága mellett gondolatvilágunk egyféle elzártságába, 
miközben az maga eleve nyitott. 

Nem feladatunk, hogy itt e pályamű részleteiben elmerüljünk. Az bőségesen beszél önmagáért. 

A mi feladatunk kifejezést adni megelégedésünknek és örömünknek, hogy e tanulmány létrejött és 
rövidesen a Mikes International oldalain a filozófiai irodalom további gazdagodásához hozzájárul. 

A 2007. évi Böhm-Bartók Díjat ezennel a ’Volo ergo sum’ pályamunka írójának ítéljük oda. 
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A ’Volo ergo sum’ jeligéjű pályamű szerzője a felbontott jeligés levél szerint: Mariska Zoltán, Miskolc. 


