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FIDI 2013 BESZÁMOLÓ 

Az MFT támogatásával immár sokadik éve megrendezett Filozófiai Diáktalálkozó 

(FIDI) szervezését évről évre más város, iskola, tanár vállalja. Idén először lett a helyszín 

Budapest, az Eötvös József Collegium (EC) adott otthont 2013. július 4. és 7. között a 

rendezvénynek. Az idei tanév különlegessége volt még az is, hogy a három szervező között 

két volt FIDI-s diák szerepelt: Tóth Olivér István (idén végzett filozófia MA tanulmányaival 

az ELTE-n, az EC Filozófia műhelyének tagja), és Ádám Zsófia (jelenleg elsőéves magyar 

BA szakos hallgató az ELTE-n, az EC Filozófia Műhely tagja), a tanári szervező pedig 

Takács Márta (a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium filozófiatanára) 

volt. A 35 résztvevő között is nagy arányban szerepeltek a most már egyetemi hallgató, volt 

FIDI-s diákok.  

A program felépítése követte a hagyományokat: szakértő tanárok (egyetemi, 

középiskolai) előadásaival indult a témafeldolgozás, melyeket a következő napon a diákok 

előadásai követtek, majd sor került egy, a témához kapcsolódó film megtekintésére és 

megvitatására, megismerkedhettünk a rendezvénynek otthont adó Eötvös Collegium múltjával 

és jelenével (Dr. Horváth László, az Eötvös Collegium igazgatója meleg hangon köszöntötte 

az egybegyűlteket), zárásként a helyszínhez kapcsolódó kulturális program, majd közös játék 

szerepelt. A programot végigkísérte a folyamatos eszmecsere és vita. 

Az idei feldolgozott két téma a hazugság és a sors kérdéskörei voltak. A hazugság a 

Magyar Filozófiai Társaság éves konferenciatémájának átvétele, a sors kérdését a szervezők 

választották.  

 

Tanár előadások 

 

 Ullmann Tamás  

A hazugságról elsőként Ullmann Tamás (ELTE BTK Filozófia Intézet) tartott 

előadást, felvetette, hogy a fogalmat vizsgálhatjuk önmagában (nem komplementer 

fogalomként, vagyis az igazság ellentéteként), mert a hazugság az ember működésének 

alapvető jellemzője tud lenni. Az előadó két filozófusnál, Kantnál és Sartre-nál mutatta ezt be. 

Kant szerint az, ami az igazán rossz az emberben és ami így megakadályozza, hogy átlépjen a 

moralitásba, az nem a testisége (ez nem lehet a rossz oka, hiszen ez adottság), hanem a 

hajlama, hogy a mozgatórugója az erkölcs helyett az önszeretet legyen. Ezt nevezi Kant 

álnokságnak. Ez az, amikor csak jónak tűnünk, csak jónak tüntetjük fel magunkat, valójában 

ez a „rózsaszín köd” az önszeretetből, az önmagunknak való hazugságból ered. Sartre-nál a 

hazugságot az inautentikusság jelenti, vagyis az, hogy az ember úgy tesz, mintha azonossá 

tudna lenni, mintha valamivé tudna válni. Ezzel megcsalja magát, hiszen az ember soha nem 

lehet az, ami. Létezésünk alapszerkezetéhez tartozik, hogy szeretnénk azonosak lenni 

valamivel, és ugyanakkor nem vagyunk azonosak semmivel. Aki elfedi az ebből fakadó 
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szorongást, az hazudik magának, megcsalja magát. Egyrészről hajlamosak vagyunk elfedni a 

kellemetlenségeket valamilyen vonzóbb képpel, másrészről hajlamosak vagyunk kreálni egy 

kellemesebb képet. Az öncsalás mellett a mindig igazmondás kényszeressége is hiba, mert 

ezzel azt feltételezzük (újra öncsaló módon), hogy képesek vagyunk megragadni magunkat. A 

két filozófus rokon vonása, hogy mindketten a hazugság eredendő alapjának az önmagunknak 

való hazugságot tartják, ez a gyökere minden továbbinak. 

 Surányi László  

Surányi László (a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium 

matematikatanára) személyes bevezetéssel indított: elmesélte, hogy a Budapesti Dialogikus 

Iskola, Tábor Béla és Szabó Lajos szellemi örökségét folytatja, ők pedig  legszorosabban a 

Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig és Martin Buber által képviselt dialogikus 

gondolkodáshoz kapcsolódnak, filozófiájuk középpontjába az „én”-hez való viszony helyett  a 

„te”-hez való viszonyt  és a nyelvet helyezik. A hazugságot a következőképpen definiálta: 

hazugság az, amikor az ember nem tud, vagy nem akar jelen lenni az aktuális helyzetnek 

arányosan megfelelve. A bibliai „Imhol vagyok!” a jelen levés, a hazugságmentes állapot 

megszólalása, ilyen a gyerekek világának kezdeti (paradicsomi) állapota is, amikor az ember 

„még nem látszik ki”. A hazugság talaja viszont például az, amikor szétválasztódik a 

személyes és a teoretikus nézőpont, ezt a hibát maguk a filozófusok (és a matematikusok) is 

sokszor elkövetik, pedig megfelelő arányú személyes jelenlét nélkül teoretikus fejtegetéseik 

hazugságnak számítanak. Surányi László idézte Pascal mondását, miszerint a logikai hibák 

karakterhibák, a kettő nem szétválasztható. És felhívta a figyelmet arra is, hogy ez egy egész 

társadalomra nézve is igaz. Az előadása végén felolvasott Kierkegaard A pillanat című 

írásából. 

  Lautner Péter  

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_Ebner&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franz_Rosenzweig
http://hu.wikipedia.org/wiki/Martin_Buber
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A sorsról szóló nyitóelőadást Lautner Péter (PPKE BTK Filozófiai Intézet) tartotta, aki 

az ókori görög filozófiában mutatta be a fogalom alakulását. Elsőként a klasszikus görög 

filozófia nagy alakjainak életművét vizsgálta. Bár Platón Állama (X. könyv) szerint rögzítve 

van az életutunk, mégis nyitott egyrészt az, hogy hogyan éljük azt le (erényesen-e), másrészt, 

hogy az adott pillanatban hogyan cselekszünk. A Tiamiosz második keletkezéstörténetéből 

pedig az látható, hogy ha van rendezetlenség a világban (akár elkülöníthető módon, akár 

elkülöníthetetlenül, az egész világot átjárva), akkor van spontaneitás is. Arisztotelész kapcsán 

az előadó elemezte a filozófusnak a determinizmus ellen hozott érveit, és bemutatta, hogy a 

világban Arisztotelész szerint nincs rigid determinizmus. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek 

okok, hanem azt, hogy lazább sémák vannak, és az oksági sémákban van játéktér. Kitért az 

etikai determinizmus kérdésére is, vagyis arra, hogy a jellem meghatározza-e a tettet. 

Bemutatta Arisztotelésznek azt a felfogását, hogy felelősek vagyunk a jellemünkért is, nem 

csupán a cselekedetünkért, hiszen a fiatal felnőtt már tudja magában, hogy mi a célja, vagyis 

tudatosítja magában, mi a karaktere, ezért felelős azért, hogy ezen célok nevében cselekszik-e. 

A sztoikus filozófia váltást hozott a kérdésben: megjelent a fátum, vagyis a sors fogalma, ami 

szakadatlan oksági láncot jelent, vagyis felmerült az a komoly etikai dilemma, hogy akkor 

hogyan lehetünk felelősek a tetteinkért. Lautner Péter elemzéséből kiderült, hogy a sztoikusok 

nem egyszerű oksági sorokban gondolkodtak, hanem a világ bonyolult, összefonódott 

hálózatában. Egy oksági soron (benyomás → képzet → jóváhagyás → megragadás → 

késztetés → cselekvés) belül pedig van egy pont, amely aluldeterminált, ez pedig a 

jóváhagyás. Az, hogy egy képzetet milyen jelentéssel ruházunk fel, alakítható. Vagyis ezért 

felelősek vagyunk, így van jellemünk, amiért akár hibáztathatóak is vagyunk. Az egész 

sztoikus metafizikán belül az aluldetermináltság eredete az, hogy a lélek az egész világot 

alakító értelemnek a fragmentuma, így örökli az isteni értelem autonómiáját, valamint arra 

irányul (ha jól használjuk), ami az adott ember javára válik. 

 

Diák előadások 

 

A tanári előadásokat követték a diákok előadásai, itt fordított volt a témák sorrendje: 

először szerepeltek a sorsról, és utánuk a hazugságról szólók. A diákok előadásához 

kapcsolódó vitákat Tóth Olivér István moderálta.  

 Tóth Olivér István  
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 Gál Szabolcs  

 

Gál Szabolcs (egyetemi hallgató) előadásából kiderült, hogy a sors kérdése a fizikával 

is szorosan összefügg. Bemutatta a kvantummechanika fejlődésében forradalmi fordulatot 

hozó Heisenberg által bevezetett határozatlansági relációt, az Edward Lorenz amerikai 

meteorológus és matematikus által elsőként leírt pillangóhatást, valamint kitért a Laplace-

démonra és a Gödel-tételre. 

 

 Merényi Péter  

 

Merényi Péter (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) a sors kapcsán az önkiteljesítő 

életet mutatta be. A születés utáni ősi misztikus egység tudata a szabadságra és öntudatra 

ébredt énnel megszűnik, melynek feladata ezek után ennek újbóli, kiteljesedett megtalálása 

lesz. A későbbi kiteljesedett én következik a kezdeti állapotból, például a kései Tolsztoj 

hordozza a korábbi gondolatait, csak kiteljesedettebb formában. Péter elemezte Goethe 

Faustját is a kierkegaard-i stádiumelméletet felhasználva. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hat%C3%A1rozatlans%C3%A1gi_rel%C3%A1ci%C3%B3
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 Palasik Róbert  

 

Palasik Róbert (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) a hazugság témakörén belül 

az összeesküvés-elméletekkel foglalkozott. Több összeesküvés-elmélet gyanús történetet 

mutatott be, és megszavaztatta a hallgatósággal, ki melyiket tartja annak. Például: 

1. Peti azt gyanítja, hogy az ismerősei hetek óta azért mondják le a találkozókat, mert titokban 

születésnapi bulit szerveznek neki. 

3. Az ENSZ-t a liberálisok hozták létre, hogy megvalósíthassák az internacionális 

világkormányt. 

4. Az USA kormánya évek óta elolvassa/lehallgatja az állampolgárok minden emailjét és 

telefonhívását. 

Ezután összefoglalta az összeesküvés–elméletek közös tulajdonságait, és kitért pár 

gondolkodónak a témával kapcsolatos tézisére. Például Mircea Eliade szerint az 

összeesküvés-elméletek (és a városi legendák) az ember ösztönös mítoszteremtési kísérletei a 

mai, szekuláris világban. Michael Shermer pedig evolúciós szempontból tartja fontosnak az 

összeesküvés-elméleteket: „Ha elhisszük, hogy tigris van a bokorban, pedig csak a szél fúj, 

még mindig jobban járunk, mint ha fordítva van”. 

 

 Lajos Mátyás  

 

Lajos Mátyás (egyetemi hallgató) arról beszélt, hogy bizonyos nagy összeütközéseket 

meg lehetne előzni, ha az ember őszintén szembenézne magával és ellentmondásaival. 

Szophoklész drámáját hozta fel példának: Antigoné és Kreón összecsapása már jóval 

korábban sejthető lehetett volna akkor, ha az ember végiggondolja a gondolatokban rejlő 

ellentmondásokat, és akkor még orvosolni is lehetett volna. Mikor már két személyben 

megtestesülve jelent meg az ellentmondás, akkor elkerülhetetlen volt a tragikus összecsapás. 

Őszinte szembenézésre, hazugságmentes tisztánlátásra lett volna szükség. 
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 Turcsányi Szabolcs  

 

Turcsányi Szabolcs (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) a bibliai parancsolatból 

indult ki, utána kitért a Smullyan-féle logikai fejtörőkre a hazugság kapcsán, aztán nagy vitát 

váltott ki azzal az állításával, hogy „Minél több egy hazugságban az igazság, az annál jobb 

hazugság”, vagyis „Az igazság ekkor nem más, mint tökéletes hazugság.” Szabi amellett is 

érvelt, hogy a nyelv nem alkalmas arra, hogy 100%-ig leírjuk azt, hogy mit is gondolunk, 

néhány ezer szós szókincsünk van, és ezekkel egy gondolatot leírni lehetetlen úgy, hogy azt a 

másik is ugyanúgy gondolja. Tehát ha igazat akarunk is mondani, az sosem fog sikerülni, mert 

ha még pontosan el is mondjuk, lehet, hogy a másik nem úgy értelmezi azokat a szavakat. 

Tehát ha Istennel nem számolunk, akkor nincs „Igazság”, csak annak változatai személyekre 

lebontva. 

 

Film 

 

A diákelőadások és az azokat fűszerező kimerítő viták után tekintettük meg Fassbinder 

Lola című 1981–ben készült alkotását. A film megbeszélésére másnap délelőtt Szilvay Máté 

(jelenleg irodalom és kultúratudomány szakos hallgató az ELTE BTK-n, korábban az EC 

Filozófia Műhelyének tagja) vezetésével került sor. 

 Szilvay Máté (balról a második) 

Fassbinder filmje az NSZK-ban, az 1950-es évek elején, vagyis a jóléti állam, a 

fogyasztói társadalom kiépülésének időszakában játszódik, akkor, amikor a nemzetszocialista 

ideológia helyébe a gazdasági növekedés ideológiája lépett. A filmben egyes falakon még 

belövésnyomok, más falakon már új, dekoratív borítás látható. A történet Lola, a prostituált 

köré szerveződik. Őt veszik körbe az egy-egy típust megjelenítő férfiak: Schukert, a 
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mindenben hasznot kereső, mindent megvásárolhatónak kezelő építési vállalkozó, az ő „privát 

kurvája” Lola; Esslin, a magát humanistának, kommunistának valló, ugyanakkor a magát 

Schukertnek első szóra eladó beosztott, aki Lola legfőbb beszélgetőpartnere; és a városba a 

film cselekményének ideje alatt érkező von Bohm, az új építésügyi referens, aki szeretné 

fellendíteni az újjáépítést korrupció nélkül. A történetet ez utóbbi szereplőnek, von Bohmnak 

a megérkezése és Lolához fűződő kapcsolata viszi előre, ő az, aki megbolygatja a kisváros 

életét. Nagy lendülettel veti bele magát az újjáépítésbe, a város politikusaival és 

vállalkozóival való egyeztetésbe, valamint elkezd udvarolni a könyvtárban megismert 

gyönyörű fiatal nőnek (Lolának), akivel aztán együtt kirándul és énekel a templomban. 

Minden gyümölcsözően alakul addig, míg Esslin el nem viszi a kuplerájba, ahol találkozik 

minden fontos emberrel, de egészen más környezetben, és rádöbben a város másik, igazi 

életére. Lerántódik a lepel Loláról is, ekkor jön rá, hogy az a fiatal nő, akinek végül még a 

kezét is megkérte, a legdrágább prostituált a kuplerájban. 

A film keserű társadalomkritikájához kapcsolódik, hogy közös elemzésünk során 

kiderült, hogy a két legrokonszenvesebb szereplőnek Lolát és Schukertet tartjuk, pont azokat 

a szereplőket, akik mindent megvásárolhatónak és eladhatónak gondolnak, akik a film 

metaforikus nyelvezete szerint a „keselyűk”, viszont épp ők azok, akik nem hazudnak, akik a 

kiépülő társadalom játékszabályait (még ha azok romlottak és erkölcstelenek is) értik, nyíltan 

vállalják, nem pedig elfedik. Lola kendőzetlenül kimondja, hogy az egész város hazugságra és 

megjátszásra épül, és ő pont ennek akar a része lenni, Schukert pedig azt, hogy mindenki 

megvehető, csak meg kell találni az árát. A kisváros nyugalmát felkavaró von Bohm ára Lola 

lesz, megkapja feleségül, és ezzel újra helyreáll a zavartalan állapot. A film zárlata mesterien 

ironikus: rögtön az esküvő után Lola Schukerttel vonul vissza „nászéjszakára”, míg von 

Bohm Esslinnel és Lola Schukerttől való kislányával együtt sétálgat az erdőben. A film utolsó 

jelenete az irónia csúcspontja: a kislány megkérdezi von Bohmtól (azon a helyen és abban a 

pózban, ahogy Lola először felajánlkozott a férfinak), hogy boldog-e, mire azt a választ kapja, 

hogy „Igen, boldog.” A nézőnek nem lehet kétsége: egy végletekig romlott világot, semmiféle 

jövőbeli reményt fel nem mutató filmet látott a kiépülő nyugati társadalomról, melynek 

sarokköve a prostituált Lola, aki már a film elején kimondta gondolkodásának alaptételét: 

„Nálam az értelem meghatározóbb, mint a lélek”, és aki a film végére szerves, 

megkerülhetetlen részévé válik a kisváros életének, akinek még Schukert finnyás, arisztokrata 

származású felesége is elismeréssel adózik. 

 

Kiállítások 

 

 Őze Eszter  

Egon Schiele és Helmut Newton képeit a Szépművészeti Múzeumban szombaton 

tekintettük meg. Előtte az Eötvös Collégiumban a kiállítás megértését szolgáló előadást 

hallhattunk Őze Esztertől (jelenleg az MKE kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek 
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mesterszakos hallgatója, korábban EC Történész Műhelyének tagja). Az alkotók 

életpályájának, stílusának, jelentőségének bemutatása kapcsán Eszter kiemelte mindkét 

alkotónál a test újszerű felfogását. Schiele túllép mestere, Klimt vonalharmóniáján, és csak az 

önmagában álló emberi alakra koncentrál. Az előadó felhívta a figyelmet arra az 

ellentmondásra, hogy bár a Schiele által ábrázolt testek feltárulkozóak, nem rejtegetik a saját 

testiségüket (és ez éppúgy igaz a modellekről készített képekre, mint az önábrázolásokra), 

mégis zárt, magányos világot képviselnek. Így hozott létre Schiele egy különös, szorongással 

teli világot. Newton fotóit, divatfotóit a hideg profizmus, a tökéletes test bemutatása jellemzi.  

 

Játék 

 

 
Az utolsó közös vacsorát éjszakába nyúló játék követte. Bevezetésként mindenki 

mondott magáról egy igaz és egy hamis történetet, a többieknek pedig ki kellett találniuk, 

melyik melyik.  Aztán activity következett: sikerült testbeszéddel elmutogatni olyan 

kifejezéseket, mint például a „mítosz”, „jóváhagyás” (sztoikus filozófia), „kategorikus 

imperatívusz”, olyan idézeteket, mint „nem a tudat határozza meg a létet, hanem a lét 

határozza meg a tudatot”, „aki ésszerűen néz a világra, arra a világ is ésszerűen néz”, „Halj 

meg idejében; így tanítja Zarathustra”. És sikerült rajzolással olyan könyvcímeket 

elmagyarázni, mint „A világ mint akarat és képzet”, „Értekezés az emberi értelemről”, 

„Leviatán.” 

 

Mit jelent a FIDI? 

A nyár a fiatalok számára a strandolás, kikapcsolódás mellett egyre inkább a 

fesztiválokról is szól. Talán nem véletlen, hogy a gazdag nyári programkínálat ellenére a már 

egyetemi hallgató diákok is még mindig úgy érzik, hogy érdemes ellátogatniuk a FIDI-re. 

Pont az található meg itt, ami a fesztiválokról programszerűen hiányzik: a véget nem érő 

szellemi viták, az őszinte, egymásra odafigyelő kommunikáció. Sokkal többet tud nyújtani a 

FIDI, mint egy iskolai filozófiaóra, hiszen itt a beszélgetések nem érnek véget 45 perc után, a 

gondolatoknak van idejük érlelődni, és akár a következő napon újra felvethetők, és más 

szempontból megvizsgálhatók. Örömét lelheti ebben a vitában aktívan résztvevő, és az azt 

csak inkább csendesen szemlélő is, hiszen ez a szellem mozgása. 

 

Köszönet 

Köszönjük a Magyar Filozófiai Társaságnak az évek óta nyújtott segítséget és a mind 

szellemi, mind anyagi értelemben nyújtott támogatást. 

Köszönjük az Eötvös József Collegiumnak, hogy otthont adott a rendezvénynek, és hogy 

szállást biztosított a vidékről érkezőknek. 

Köszönjük a résztvevő iskolák alapítványainak a támogatást. 

Köszönjük a résztvevő diákoknak és tanároknak, hogy életben tartják a FIDI-t. 

 


