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Idén tizedik alkalommal rendezték meg a Magyar Filozófiai Társaság és az Ethosz Egyesület 

támogatásával a Filozófiai Diáktalálkozót, az első alkalomhoz hasonlóan Pécsett, a Hajnóczy 

József Kollégiumban 2014. június 30. és július 4. között. Az idei FIDI főszervezője Mátrai 

Géza, pécsi filozófiatanár volt. A kb. 30 résztvevő túlnyomó többsége idén gimnazistákból 

állt. 

A program egyetemi oktatók előadásaival vette kezdetét, majd a FIDI második napján 

(valamint a harmadik nap este) került sor a diákok előadásaira. Kulturális programként 

megtekintettük a pécsi Leonardo-kiállítást, volt filmklub, illetve az egyik délelőttöt Orfűn, a 

„pécsi tengernél” töltöttük. 

A jubileumi FIDI résztvevői két témát jártak körül: a társadalom és művészet 

viszonyát, valamint a bizalom kérdéskörét; az előbbit a szervezők választották, míg az utóbbi 

a hagyományokhoz hűen az MFT ez évi konferenciatémájának (Lábjegyzetek Platónhoz 

2014) átvétele volt. 

 

Tanári előadások 
Elsőként a Pécsi Tudományegyetem filozófia tanszékének adjunktusa, Bagi Zsolt tartott 

előadást a társadalom és művészet témakörben. Az előadó történelmi kontextusban vizsgálta a 

témát, állítása szerint a mai fogalmaink értelmében vett művészet (mely autonóm, és sok, 

egymáshoz első ránézésre nem kapcsolódó ágazatot tömörít) csupán a 18. század végére 

alakult ki. Bagi Zsolt szerint a művészet valójában nem a társadalomtól független jelenség, 

hanem komoly társadalmi szerepe van, jelesül az emancipáció. Szerinte a művészet 

meghökkentő, provokatív volta sem más, mint az emancipációs gondolat radikalizmusának 

következménye. 

Ezzel az állásponttal szállt vitába a következő előadó, Garai Zsolt, pécsi egyetemi 

oktató, aki először kétségbe vonta Bagi történelmi megközelítésének érvényét, majd tágabb 

értelemben a leíró (deskriptív) esztétikát, mert szerinte az Wittgenstein nyelvjátékelméletének 

értelmében nem vezet máshoz, csupán szubjektív kijelentésekhez. Garai Zsolt Arisztotelész 

filozófiájára alapozott gondolatmenetében levezette, hogy normatív esztétikára van szükség, 

vagyis elvárásokat kell támasztani a művészettel szemben.  

Végül a Kaposvári Egyetem oktatója, Krajnik Szabolcs olvasta fel esszéjét. Arra tért 

ki, hogy mi minősül művészetnek, elsősorban a különböző ideiglenes alkotásokat vizsgálta, 

mint pl. Hermann Nitsch alkotásait (Hatnapos játékok). 

 

Diákok előadásai 
A második nap délelőttjén került sor a diákok előadásaira, majd azok megvitatásaira Bagi 

Zsolt moderálásában. Először Pásztor Kicsi Gergely, újvidéki magyar szakos hallgató tartott 

előadást arról, hogy egy videójáték lehet-e műalkotás (álláspontja szerint igen, de csupán a 

narratíva által), majd Juhász Péter, a pécsi Babits Gimnázium most végzett diákja fejtette ki 

nézeteit társadalom és művészet kapcsolatáról. Merker Iván, a budapesti Fazekas tizedikes 

diákja rögtönzött előadást tartott a társadalmi cenzúráról, szerinte ugyanis a művészeket sok 

esetben korlátok közé szorítják szükségtelen, nem esztétikai társadalmi elvárások. A szegedi 

ságváris Kiss Lóránt saját esztétikai nézetrendszerét fejtette ki, mely szerint a művészet 

különböző üzeneteket kódol, és ez alapján van például legmagasabb művészet (a zene, mert 

ott a legnehezebb a kódolás), és van legkönnyebben átadható üzenet (a társadalmi). Végül a 

Balassi Bálint Gimnázium diákja, Szép Vanessza tartott vetítéssel egybekötött beszélgetést a 

művészet határairól. A bizalom témájáról csupán egy előadás (illetve inkább kérdésfelvetés) 



szólt, Meleg Andrásé (budapesti Fazekas Gimnázium), szerinte egyre kevesebb bizalom van a 

társadalomban, majd ennek kapcsán volt egy másfél-két órás heves vita a bizalomról en bloc. 

 

Egyéb programok 
Az idei FIDI filmklubjában az Ádám almái című dán filmet néztük meg. A rendkívül bizarr és 

morbid humorú vígjáték egyfelől felvetette a bizalom kérdését is, számos különféle 

értelmezésre adott lehetőséget, valamint rengeteg tudatos művészi (jellemzően biblikus) 

motívummal volt tele. Az ezt követő, kb. másfél órás beszélgetésben elsősorban az 

értelmezéseket vitattuk meg, olyan kérdésekben, mint hogy mennyire felelősségteljes a 

neonáci főszereplő, mennyire pozitív a végkifejlet stb. Az éjszakába nyúló beszélgetésnek 

végül a kései óra vetett véget. 

Kulturális programként a pécsi Leonardo-kiállítást tekintettük meg. Itt elsősorban a 

reneszánsz polihisztor feltalálói munkásságát ismerhettük meg, famodelleket mutattak be pl. 

Leonardo autójáról, láthattuk különféle vázlatait is, valamint megmutatták, hogyan öntötték 

azt a lovasszobrot, melynek másolata, mintegy reklámként, a Széchenyi téren tekinthető meg. 

A harmadik nap délelőtt Orfűre kirándultunk, ahol kenuzni és kajakozni lehetett a 

„pécsi tengerben”. A körülbelül egyórás vízi program után a mecseki üdülőfaluban 

ebédeltünk, majd visszaindultunk Pécsre. 

Az idei FIDI ismét jó hangulatban, tartalmasan telt. A jövő évi Filozófiai 

Diáktalálkozó megrendezését a szegedi SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium vállalta. 


