
 
 
 
 
 
 

A Filozófiatörténeti és Irodalombölcseleti Szabadegyetem 
részvételi díja alkalmanként: 500 Ft. 

 
 
További információkat kérjen: 

a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Pannon Egyesületénél 

9021 Győr, Munkácsy út. 6. 
  
 
  
  

Telefon: 96/525-060 
Fax: 96/525-062 

  
Internet: www.titpannon.hu 

E-mail: gyor@titpannon.t-online.hu 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

       
      

 

 
       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Filozófiatörténeti és Irodalombölcseleti 

Szabadegyetem 

2020 

AZ EMBERI GONDOLKODÁS 

TÖRTÉNETE 
 

 

Előadó:  

Dr. Boros István 

 

Helye:  
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

Pannon Egyesületének Székháza 
(9021 Győr, Munkácsy út. 6.) 

 
 
 
 

    Előadások időpontjai: minden hónap első 

csütörtök 17.00 órától 

 

 

http://www.titpannon.hu/
mailto:gyor@titpannon.t-online.hu
https://www.google.hu/maps/place/Gy%C5%91r,+Munk%C3%A1csy+Mih%C3%A1ly+u.+6,+9021/data=%214m2%213m1%211s0x476bbffb2e707ff7:0x92cc53bebef7b801?sa=X&ved=0ahUKEwi5xYfs5eHRAhUHdCwKHQcZDI0Q8gEIHjAA


 

Kedves Érdeklődő! 

Kedves Hallgatónk! 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon 
Egyesülete 2006-tól sikeresen szervezte és szervezi a 
Filozófiatörténeti, 2011-től Filozófiatörténeti és 
Irodalombölcseleti Szabadegyetem előadásait, 
 

AZ EMBERI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE 
címmel .  

 
A Szabadegyetem előadásain arra törekedtünk, hogy 
a filozófiát, mint az emberi gondolkodás  
megnyilvánulását és fejlődését mutassuk be, mint az 
irodalommal, a művészetekkel és a szaktudományokkal 
összefüggően létező gondolkodásmódot. 
 
A Szabadegyetem előadásain, megtartva a 
hagyományos filozófiai-irodalmi korszakolást, az ókori 
Kelet, a görögség, a középkor, a reneszánsz, a 
felvilágosodás, a 19. század, a 20. század filozófiáját és 
magyar irodalmát mutatjuk be.  
 
A Szabadegyetem 2020. évi előadásainak témája: A 19. 
SZÁZADI FILOZÓFIÁK ÉS A MAGYAR REFORMKOR 
ÉS SZABADSÁGHARC IRODALMA. Az előadások 
során a 19. század filozófiájából kiemelten, egy-egy 
filozófiai irányzat meghatározó képviselőjét és a magyar 
reformkor és szabadságharc egy-egy jeles költőjét, íróját 
mutatjuk be.  
 
A Filozófiatörténeti és Irodalombölcseleti 
Szabadegyetem előadásaira szeretettel hívjuk és 
várjuk kedves régi és új hallgatóinkat. 
 
Győr,  2020.  márc ius   
 

Dr. Boros István  Sarmaság László 
filozófiatörténész   festőművész 

a Szabadegyetem előadója  a TIT Pannon Egyesülete 
elnöke 

     

 
Előadások: 

 Helye: TIT Székház Győr, Munkácsy út. 6. 

2020. március 5. (csütörtök) 17 óra 
A német idealizmus: Georg W. F. Hegel  
(1770-1831) filozófiai rendszere.  
Kölcsey Ferenc (1790-1838) a Himnusz költője. 
 
2020. április 2. (csütörtök) 17 óra 
Az evolúciónizmus és az angol Herbert Spencer 
(1820-1903) egyetemes fejlődéselmélete.  
Katona József (1791-1830) a magyar nemzeti dráma 
megteremtője (Bánk bán). 
 
2020. május 7. (csütörtök) 17 óra 
A materializmus megjelenése Németországban. 
Ludwig Feuerbach (1804-1871) valláskritikája. 
Petőfi Sándor (1823-1849) forradalmi költészete. 

 
  

 
2020. október 1. (csütörtök) 17 óra 
Az életfilozófia I. Arthur Schopenhauer 
 (1788-1860) filozófiája: A világ mint akarat és 
képzet. Széchenyi István (1791-1860) és  
Kossuth Lajos (1802-1894). Radikálisan eltérő 
nézeteik és vitájuk a reformokról, a polgári 
átalakulásról és a nemzeti önállóság megvalósításának 
racionális lehetőségeiről, útjáról.  
 
2020. november 5. (csütörtök) 17 óra   

Az életfilozófia II.: Sören Kierkegaard (1813-1855) 
dán filozófus az élet három stádiumáról. Vörösmarty 
Mihály (1800-1855) a nemzettudat ébrentartója. 
 
2020. december 3. (csütörtök) 17 óra 
Az életfilozófia III.: Friedrich Nietzsche  
(1844-1900) és az emberfölötti ember (übermensch) 
eszméje fő művében az  Im-igyen szóla Zarathustrá-
ban. Madách Imre (1823-1864). Az emberi létezés 
sorskérdései Az ember tragédiájá-ban. 

 
 

Rodin: Gondolkodó 
 

„Filozófiai gondolatoknak a mai világban csakis 
akkor lehet hatásuk, ha eljutnak az emberek 
többségéhez. A jelenlegi állapotban nem ez 
történik. A lakosság tömegei tudnak írni és 
olvasni, de a nyugati kultúra egésze nincs a 
birtokukban. Pedig részesei az együttes 
tudásnak, gondolkodásnak és cselekvésnek. 
Jobban kihasználhatnák ezeket az új esélyeket, 
ha szert tennének a dolgok nem-köznapi 
szemléletének és a kritikai különbségtételnek a 
képességére. Az embereknek szükségük van a 
reflexió, az eszmélés óráira, hogy a lényegeset a 
lehető legegyszerűbben és legvilágosabban, a 
mélység sérelme nélkül tudják másokkal 
közölni.” 

Karl Jaspers 
filozófus 
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