
A tizenkilencedik-huszadik századi magyar filozófiát 
nemcsak történelmi viszontagságok jellemezték, hanem 
az arra irányuló filozófiatörténet-írói kutatás is szélső-
ségek között mozgott. A kánonképzésre és -átalakítás-
ra vonatkozó ismételt kísérletek felvetik annak kérdését, 
hogy milyen kritériumok mentén jelöljük ki filozófiatör-
ténet-írásunk centrális figuráit, illetve módszertanilag 
hogyan viszonyuljunk a magyar filozófusok relevanciá-
jának meghatározására irányuló, szüntelenül visszatérő 
igényekhez. 

Konferenciánkra olyan előadók jelentkezését várjuk, 
akik a tizenkilencedik és a huszadik századi magyar fi-
lozófia történetéből választott esettanulmány alapján 
vagy közvetlen módszertani irányultságú előadásban 
foglalkoznak azokkal a problémákkal, melyeket a filo-
zófusi teljesítmény történetírói értékelése, a történetírói 
szelekció és narratívaszervezés, valamint a kifejezetten 
az erre a dilemmára reflektálni próbáló modern filo-
zófiatörténet-írói módszertanok vetnek fel a magyar fi-
lozófiatörténet kontextusában, kezdve a tizenkilencedik 
század elején szerveződő professzionális filozófiai élettől 
(Kant-vita, Hegel-vita) egészen 1989-ig. 

Hiszen a magyar filozófiatörténet-írás egyik remélhető 
hozadéka talán éppen abban rejlik, hogy saját filozófia-
történeti tradícióink megismerésének igénye a filozófia-
történet-írás módszertani problémáival való közvetlen 
konfrontációra késztet minket. 

A szervezők törekedni fognak arra, hogy a konferencia 
programjának kialakításakor az egy szerzőre vagy té-
zisre vonatkozóan különböző megközelítések is szóhoz 
juthassanak és elegendő idő legyen az eltérő vélemények 
diszkussziójára. Az előadások tervezett hossza 20 perc, 
melyeket ugyancsak 20 perc vita követ (az összetartozó 
előadások csoportosításával). 

Jelentkezéseket a filozófia és társtudományai területén 
doktori fokozatot szerzett vagy doktori képzésben részt 
vevő kutatóktól várunk 5-10 soros absztrakttal és a té-
mába vágó esetleges korábbi publikációk megjelölésével.    

Jelentkezési határidő: 2019. okt. 7. 

A jelentkezéseket és kérdéseket a 

szabados.bettina@btk.mta.hu címre várjuk. 

A műhelykonferencia időpontja: 2019. nov. 29., 
helyszíne: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 
Filozófiai Intézet (1097, Budapest, Tóth Kálmán u. 
4., B.7.16. terem).
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Ki a jelentős magyar filozófus? 
Relevanciakritériumok és kánonalkotás 
a 19-20. századi magyar filozófia 
történetírásában

Fo
tó

 é
s 

di
zá

jn
: V

.P.
A.


