
FIDI 2013 

Idén is sor kerül a Magyar Filozófiai Társaság (MFT) támogatásával a 
Filozófiai Diáktalálkozóra (FIDI), melyre szeretettel várunk minden filozófia 
iránt érdeklődő középiskolás diákot, filozófia szakos tanárt, volt FIDI-, IPO- 

résztvevőt. 

A rendezvénynek ezúttal az Eötvös József Collegium (1118 Budapest, Ménesi út 11-13.) ad 

otthont. (http://honlap.eotvos.elte.hu) 

Időpont: 2013. július 4-7. 

A korábbi hagyományoknak megfelelően a FIDI-n két témát dolgozunk fel, ezek idén a következők: 

hazugság és sors. Ezen témákhoz kapcsolódnak az előadások, melyeket részben neves szakértők, 

részben a diákok tartanak. Minden fiatalt szeretnénk bátorítani, hogy jelentkezzen és ossza meg 

gondolatait a résztvevőkkel. (A meghívó hátlapján találhattok gondolatébresztőket segítségképpen.) Az 

elmúlt évekhez hasonlóan idén is megtekintünk egy a témához kapcsolódó filmet, és moderátor 

vezetésével együtt feldolgozzuk. A programhoz tartozik a szűkebb és tágabb környezet megismerése: 

bemutatkozik az Eötvös Collegium, és ellátogatunk közösen budapesti kiállításokra. A FIDI-n kerül sor az 

MFT esszépályázatának eredményhirdetésére (http://www.mft-hps.hu/ktm_hirek.html). A rendezvény 

céljait hűen követjük abban is, hogy az esti órákban lehetőséget biztosítunk közös eszmecserék folytatására 

az Eötvös Collegium kertjében. 

Program: 
 Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

8:00  Reggeli Reggeli Reggeli 

9:00 Szállás elfoglalása Eötvös Collegium, 
az ELTE BTK 
százéves 
szakkollégiuma 

Beszélgetés a filmről Szállás elhagyása 

10:00 Szállás elfoglalása Lautner Péter: Sors, 
utána: vita 

Az MFT 
esszépályázatának 
eredményhirdetése, 
majd diákelőadások, 
utána: vita 

 

12:00 Ebéd Ebéd Ebéd  

13:00 Ullmann Tamás: 
Hazugság, utána: 
vita 

Diákelőadások, 
utána: vita 

Egon Schiele és 
Helmut Newton 
kiállítások 
megtekintése 

 

19:00 Vacsora Vacsora Vacsora  

20:00 Ismerkedési est Filmvetítés Bográcsos kertiparti  

 

Részvételi díj: 6.000 Ft, amely tartalmazza az ebédet és a vacsorát (reggelit nem!), a belépti díjakat, a 

városon belüli közlekedés árát. A vidékieknek a szállást az Eötvös Collegium ingyen biztosítja. 

A jelentkezéseket a következő email címre várjuk: oliver.istvan.toth@gmail.com 

Szeretettel várunk mindenkit! 

A szervezők: 

Ádám Zsófia   (06 20 443 4100 adamzsofia93@gmail.com) 
Takács Márta   (06 30 319 3000, takacs.marta.eva@gmail.com) 
Tóth Olivér István (06 20 520 4880, oliver.istvan.toth@gmail.com) 
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Gondolatébresztők: 

Sors 

 

Szabad akarat és sors ellentéte a filozófiatörténet, azon belül az etika egyik legmeghatározóbb ellentétét 

alkotja, ugyanakkor nagyon kevés olyan filozófiai álláspontot ismerünk, amely karakteresen az egyik vagy a 

másik álláspontra helyezkedne. Khrüszipposz képviselte az egyik álláspontot, aki Arisztotelész 

tengericsata-argumentumának kiszélesítésével a szabad akarat abszolút tagadásáig jutott, miközben Fichte 

arra az álláspontra helyezkedett, hogy a világ megfelelő filozófia elfogadása mellett az abszolút szabadság 

érvényesülésének terepe. Ugyanakkor kevert álláspontok is elképzelhetők: Platón Államának X. könyvében 

Pamphülai Ér látomásában írja le, hogy a lelkek, még mielőtt átkelnének a Léthén, a felejtés folyamán, 

maguk választhatják ki sorsukat: míg a kapzsi lelkek nem olvassák végig a tekercseket, és nagy vagyonokat 

összeharácsoló türannoszok sorsát választják, nem tudva, hogy szörnyű vég vár rájuk, addig Odüsszeusz 

körültekintően végigolvassa az összes tekercset, és egy családja körében megbecsülten meghaló paraszt 

sorsát választja. A kereszténységben felmerülő predesztináció-vita első ismert képviselője Szent Ágoston 

A szabad akaratról című dialógusa, amelynek központi dilemmáját Pascal hasonló című és műfajú 

alkotásában megismétli: hogyan lehetséges úgy biztosítani a szabad akaratot, hogy az isteni kegyelmet, a 

mindenhatóságot és a mindentudást ne korlátozzák. Kant A tiszta ész kritikája című művében pedig 

egyenesen a lehetséges tapasztalaton túli, eldönthetetlen kérdések körébe utalja a kérdést. 

 

Hazugság 

 

A hazugság problémája első megközelítésben is két síkon értelmezhető: az ember hazudhat tudva és 

akarva (azt mondom, hogy van otthon tej, pedig tudom, hogy nincs) vagy akaratlanul (azt mondom, hogy 

van otthon tej, pedig nincs, de ezt nem tudom). Mindkét kérdés filozófiai problémák sokaságát tárja elénk: 

az előbbi kérdés nyomán etikai kérdésként merül fel, hogy létezik-e kegyes hazugság, szabad-e hazudni, és 

ha igen, kiknek? Platón szerint a hazugság a királyok kiváltsága, Kant azonban híres interpretációja szerint 

kötelességünkké tenné, hogy eláruljuk a nálunk bujkáló zsidó barátunk rejtekhelyét az őt halálra kereső SS-

katonáknak. A második lehetőség azonban legalább ennyi problémát rejt magában, amelynek egyes 

aspektusait képviselő filozófusokat Ricoeur a „gyanú mesterei” gyűjtőnévvel jelölt, hiszen mindhárman 

megkérdőjelezik a megjelenő tartalmak autenticitását. E szerint az értelmezés szerint Marx a politikai 

ideológia gazdasági alapjait leplezte le (azt mondom, hogy a politikai közösség javát tartom szem előtt, 

pedig valójában tudtom nélkül a társadalmi osztályom gazdasági érdekeit érvényesítem), Nietzsche az 

igazság egoisztikus alapjait tárta fel (azt mondom, hogy igazságos, pedig csak a számomra előnyös), míg 

Freud a szubjektum érzelmi és gondolati jelenségeit tekintette a szexuális ösztönök termékének (azt 

gondolom, hogy értéktelen ember vagyok, pedig csak megerőszakoltak kiskoromban). Természetesen 

szélsőséges esetben Hegel az ész cseléről szóló tanítása (amely valamennyire befolyásolta a fent említett 

szerzőket) is ilyen gyanúnak tekinthető, akinek azonban a mögöttes tartalom és a jelenség igazságáról 

mondott metafizikai tételei örök kérdésként szegeződnek szembe minden ilyen kísérlettel. 

 


