
 
 
 
 
 
 

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 

2019 

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 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 2019. évi előadásainak témája: A 
FELVILÁGOSODÁS A FILOZÓFIÁBAN ÉS A 
MAGYAR IRODALOMBAN. Az egyes előadásokon az 
angol, a francia és a német felvilágosodás, s annak egy-
egy meghatározó filozófusát és gondolataival 
összefüggően egy-egy kortárs magyar költőjét mutatjuk 
be.    
 
A Filozófiatörténeti és Irodalombölcseleti 
Szabadegyetem előadásaira szeretettel hívjuk és 
várjuk kedves régi és új hallgatóinkat. 
 
Győr,  2019.  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. 

 2019. március 7. (csütörtök) 17 óra 
Az angol felvilágosodás. A felvilágosodás angol 
vallásfilozófiája és etikája Locke (1632-1704) az 
előfutár és Hume (1711-1776) bölcseletében. 
Bessenyei György (1747-1811) a magyar 
felvilágosodás vezéralakja.  
 
2019. április 4. (csütörtök) 17 óra 
A felvilágosodás eszméi Franciaországban 
Montesquieu (1689-1755) és Voltaire (1694-1778) 
műveiben. Batsányi János (1763-1845) A francia 
változásokra magyar költője.  
 
2019. május 2. (csütörtök) 17 óra 
Rousseau (1712-1778) társadalmi szerződés elmélete 
és Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) költészete. 
 
2019. október 3. (csütörtök) 17 óra 
A francia enciklopédisták és materialisták: Diderote 
(1713-1784) és Holbach (1723-1789). Kazinczy 
Ferenc (1759-1831) a nyelvújító és a polgári eszmék 
magyarországi terjesztője. 
 

2019. november 7. (csütörtök) 17 óra   
A német felvilágosodás. Herder (1744-1803) 
humanitás-eszméi és Fazekas Mihály (1766-1828) 
felvilágosult népies költészete. 
 
2019. december 5. (csütörtök) 17 óra 
A felvilágosodás és Immanuel Kant (1724-1804) 
filozófiája. Berzsenyi Dániel (1776-1836) a 
nemzettudat ébresztője és a reformkor egyik 
előkészítője. 

 

 
 

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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