
 
 
 
 
 
 

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 

2018 

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 17órától-19óráig 

 

 

http://www.titpannon.hu/
mailto:gyor@titpannon.t-online.hu


 

Kedves Érdeklődő! 

Kedves Hallgatónk! 

A Tudományos I smeret terjesztő  Társu lat  Pannon 

Egyesüle te  2006 - tó l  2016- ig  10 éven á t  sikeresen  

szervez te  a  Filozófiatörténeti Szabadegyetem 

előadásai t .  

 

AZ EMBERI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETÉ RŐL .   

A Szabadegyetem e lőadása in ar ra  töreked tünk,  hogy  

a fi lozófiát ,  mint  az ember i  gondolkodás 

megnyi lvánulását  és  fej lődésé t  mutassuk be ,  

kezdetben mint  a  va llástó l  elvá la sz tha tat lan,  majd  

az irodalommal,  a  művésze tekkel  és  a 

szaktudományokkal  összefüggően  lé tező  

gondolkodásmódot.  

 

A Szabadegyetemet 2017-től újra indítottuk, megtartva a 

filozófiai-irodalmi korszakolást (az ókori Kelet bölcselete, a 

görög filozófia, a középkor filozófiája, a reneszánsz, a 

felvilágosodás, a 19. századi filozófia, a 20. század filozófiája).  

 

A Szabadegyetem 2018.  évi  e lőadása in a 15 -17.  

századi  f i lozóf ia i  gondolkodás  legfőbb kérdéseive l  

és a  ve le összefüggő kortárs magyar költészettel ,  

irodalo mmal  ( reneszánsz,  humanizmus,  re formáció -

ellenreformáció,  tár sadalmi szerződés  e lméle tek,  

polgár i  l ibera l izmus)  foglalkozunk és az egyes  

előadásokon tárgyal t  témakör egy f i lozófusát  és egy  

magyar köl tőjét ,  íróját ,  jeles képviselőjét  
mutat juk be .  

 

A Filozófiatörténeti és Irodalombölcseleti 

Szabadegyetem előadásaira szeretettel 

hívjuk és várjuk kedves régi és új 

hallgatóinkat. 
 

Győr,  2018.  január   

 

Dr. Boros István  Sarmaság László 

filozófiatörténész   festőművész 

a Szabadegyetem előadója  a TIT Pannon Egyesülete 

    elnöke 
 

 

Előadások: 

        Helye: TIT Székház Győr, Munkácsy út. 6. 

        2018. február 1. (csütörtök) 17 óra 

A 15-16. századi reneszánsz vallás-és 

világszemlélete. Morus Tamás (1478-1535). 

Utópiája. Janus Pannonius (1434-1474) humanista 

költészete.    

 

2018. március 1. (csütörtök) 17 óra 
Az újkor természettudománya és a filozófia. 

Giordano Bruno (1548-1600) természetfilozófiája, 

Balassi Bálint (1554-1594) költészete. 

 

2018. április 5. (csütörtök) 17 óra 

A megismerés reneszánsza. Az angol Francis Bacon 

(1561-1626) új tudományos módszere: a 

„ködképek”kritikája és államutópiája. A magyar 

ellenreformáció jeles képviselője Pázmány Péter 

(1570-1637). 

 

      2018. május 3. (csütörtök) 17 óra 

A racionális gondolkodás („gondolkodom, tehát 

vagyok”) és a módszeres kételkedés erkölcsi alapjai a 

francia René Descartes (1596-1650) filozófiájában. 

Apáczai Csere János (1625-1659) a tudományok 

összefoglalója. 

 

2018. október 4. (csütörtök) 17 óra   

A társadalmi szerződés elmélete Thomas Hobbes 
(1588-1679) Leviatan című művében. A kortárs 

Zrínyi Miklós (1620-1664) hazafias költészete. 

 

2018. november 8. (csütörtök) 17 óra 

Spinoza (1632-1677) a humanizmus és a 

gondolatszabadság filozófusa. Társadalmi-szerződés 

elmélete, etikája, vallás-és Biblia-kritikája. 

 

2018. december 6. (csütörtök) 17 óra 

A polgári liberalizmus elmélete John Locke (1632-

1704) társadalomfilozófiájában… II. Rákóczi Ferenc 

(1676-1735) az államférfi, a hadvezér, az író és 

gondolkodó. 

 

 
 

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 


