
monokróm festményének Alessand-
ro Baricco Tengeróceán címû regé-
nyével való összevetését. Megkoc-
káztatom, hogy a tanulmány � kiin-
dulásában legalábbis � emlékeztet
arra a vállalkozásra, amelyet legkon-
túrosabban talán Ervin Panofsky
képviselt például A neoplatonikus
irányzat és Michelangelo címû esszé-
jében, ahol is az alkotó munkáinak
jelentését a mûvek korabeli textu-
sokkal való dialógusba léptetésével
oldja ki a jelen számára. Megjegy-
zem, hogy Dunajcsik Mátyás dolgo-
zata persze ettõl különbözõ, ha úgy
tetszik, némileg �korszerûbb� kon-
zekvenciákat hordoz.

Bordács Andrea tanulmányában
azon kortárs mûvek áttekintését ta-
láljuk, amelyek esetében az (ön)rep-
rezentáció kérdése sajátos, akár tech-
nikai vonatkozásban is újszerû for-
mában jelenik meg, valamint olyan
munkák állnak a szerzõ érdeklõdésé-
nek fókuszában, amelyek a közvetí-
tettséggel kísérletezve reflektálnak a
kortárs képalkotási technikákra � a
médiumra egy olyan mûfaj (az ön-
arckép) kontextusában, ahol az én
kérdése összetett ismeretelméleti hát-
térbe ágyazódik. A mûvészi tárgy-
megragadás ugyancsak figyelemre-
méltó bemutatását olvashatjuk Ge-
rõcs Júlia képelemzésében is, ahogy
Czene Márta aktualizált, a múlt bá-
mulatos remekmûveit mégis �szere-
tetteljesen� megidézõ oltárképét tár-
ja az olvasók elé meglehetõs aprólé-
kossággal.

Ahogyan az rövid ismertetõm-
bõl talán kiderült, a kötet készítõi ál-
tal célzott, a különbségeket felölelõ
tematika akár teljesülhet is, amit a
kortárs mûvészet �tágas világának�
együtt-látása garantálhat.

BORÓK SZABOLCS

(Szerkesztette Markója Csilla, Magyar
Alkotómûvészek Országos Egyesülete,
Budapest, 2006, 142 oldal, 1400 Ft)

SSzziiggeett  aa  sszzáárraazzffööllddöönn
Elõadások a Posticumban

A kötet elõszava igazít el a nagyvára-
di Posticum mibenlétét illetõen:
�keresztény kulturális és ifjúsági
szervezet�, �tagjai katolikus papok
és fiatal pedagógusok�, �az egyesü-
let fennállásának eddigi tíz éve alatt
egy képzeletbeli európai értékrend
esetlenségével szállt szembe�. Az
utóbb említett program részeként az
egyesület 2001-ben, 2002-ben és
2004-ben konferenciát szervezett,
az ezeken elhangzott elõadások szö-
vege olvasható a könyvben (össze-
sen tizenhét).

Az elsõ konferencia a keresz-
tény hit és a filozófia kapcsolatát,
valamint a vallásfilozófia néhány
központi kérdését (szent és profán
viszonya, �messiási logika�, �isten-
képiség�, bûnbeesés) vizsgálta.
A legátfogóbb kérdéseket Gáspár
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Csaba László (Van-e �helye� Istennek
a technikai civilizációban? Gondolko-
dás és istentapasztalat) és Bruncsák
István (A halott Isten öröksége) járta
körül. Közös belátásuk, hogy a filo-
zófia nem vezet el a Biblia Istenéhez,
a technikai kor �számító gondolko-
dása� meg egyenesen kizár minden-
féle istentapasztalatot � a fi-
lozófusok istene valóban
halott. Az Istenrõl, vagyis a
gondolkodás végsõ feltét-
eleirõl való (a technikai civi-
lizációban is lehetséges, a
�számítóval� szembeállított
�eszmélkedõ�) gondolko-
dás nem ad bizonyosságot,
de megszabadíthat a taga-
dás bizonyosság-igényétõl és a szük-
ségszerûségekbõl fölépített bálvá-
nyoktól, így utat nyithat az igazi is-
tenélménynek, amely azonban már
csak a kegyelem révén érhetõ el: �a
filozófiában kialakult mai helyzet �
Isten teljes másságának, elérhetet-
lenségének hangsúlyozása, ugyanak-
kor istentapasztalatok leírása és
értelmezése � jobban összhangba
hozható a Biblia Istenével. A kezde-
ményezés Istentõl indul.� Az így föl-
fogott filozófia �felkeltheti a szemé-
lyes életszentség, a puszta humánu-
mon túli életforma utáni vágyat,
visszanyerve ezzel egykori sapientia
jellegét�.

Miután az elsõ elõadás-sorozat a
keresztény filozofálás lehetõségfel-

tételeit és az alapfogalmak változat-
lan használhatóságát mutatta föl, a
másik kettõ egy-egy aktuális korki-
hívással szembesítette ezt a szellemi-
séget. A 2002-es konferencia �a
bioetika és a keresztény vallás lehet-
séges kapcsolataival� foglalkozott.
A tanulmányok többek között e

kapcsolat antropológiai,
gazdasági-társadalmi vetü-
leteit vizsgálják, Jávor Be-
nedek pedig azt bizonyítja,
hogy a bibliai teremtéstör-
ténet � egyes nagy hatású
elméletekkel szemben �
igenis összhangba hozható
a környezetvédelem szem-
pontjaival. Karátson Gábor

Böhme kapcsán veti fel, hogy a
�redukcionista természettudomány
mellett megvolt [�] a lehetõsége a
kvalitatív filozofálásnak is�, amely
szerint �Isten nem a jelenségek mö-
gött áll [�], hanem élõ Istenként
ma is mindenben jelen van�.

A sorrendben utolsó konferen-
cia témája a �kibervilág� volt, itt el-
sõsorban az isteni teremtés és az
emberi alkotás hasonlóságai és kü-
lönbségei kerültek a középpontba,
valamint a kettõ egybemosásának
veszélyei.

STURM LÁSZLÓ

(Szerkesztette Zsugán Gyula, Posticum,
Nagyvárad, 2006, 220 oldal, 
ármegjelölés nélkül)
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