
 

Az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság fenomenológiai tagozatának m!ködési és 

rendezvényterve a 2009 és 2010-es naptári évekre. 

 
Az EMFT fenomenológia tagozata akapvet!en két célkit"zésel rendelkezik. 

a) A fenomenológia magyar nyelv" recepciójának terültén kíván alapkutatásokat 

eszközölni és els!dlegesen a szóba jöv! szövegek számbavételét elvégezni és így 

hozzájárulni annak magyar nyelvterületen való további terjesztéséhez. 

b) A magyarországi és romániai fenomenológiai egyesületek és társaságok között 

kíván közvetít! funkciót betölteni és ezáltal hosszútávú nemzetközi (intézményes alapokon 

nyugvó) kapcsolatépítést végezni.  

 

Ennek nyomán a következ! rendezvényeket tervezi az elkövetkez! egy évre. 

 

1.) Egy havi rendszerességel zajló szakmai találkozó ún. m"helyszminárium 

vagy m"helybeszélgetés beindítása. Ennek célja: készül! és elkészült könyvek, illetve 

akadémiai fokozatszerzésre szolgáló dolgozatok, disszertációk megbeszélése. A 

találkozókat el!reláthatólag minden hónap közepén tartanánk 2009. decemberével 

kez!d!en. Az els! ilyen jelleg" tevékenységet folyó év december 15-én tartjuk. 

A beszégetés kezdeményez!je és az els! szöveg írója Györgyjakab Izabella lesz az 

ELTE Filozófiatudomány doktori iskolája fenomenológia programjának keretében 

védésre elfogadott disszertációjának kapcsán. 

A továbbiakban dr. Gregus Fóris Zoltán a BBTE Magyar Irodalomtudományi 

Doktori Iskolájában 2009 novemberében megvédett értekezése, majd pedig Zuh 

Deodáth az ELTE már említett doktori iskolájában készült és védése elfogadott 

disszertációja képezi e beszélgetések alapját. A rendezvények ingyenesek és minden 

érdekl!d! számára nyilvánosak. Színhelyül ideiglenesen a BBTE f!épülete szolgál. 

Céljuk a dolgozatok téziseinek megvitatásán túl a témákról való szabad beszélgetések 

folytatása. 

Ugyanennek a m"helybeszélgetésnek a keretében, illetve annak erny!je alatt 

2010 január végén vagy februárjában könyvbemutatóra kerül sor, melynek témája 

Edmund Husserl: Logikai vizsgálódások. Ismeretfilozófia és fenomenológiai 

filozófia c. A budapesti L’Harmattan kiadónál 2009-ben megjelen! kötet 

(szerkeszt!k: Varga Péter András és Zuh Deodáth) 

 

2.) 2010 szeptember-októberében (de mindenképpen az év !szén) nemzetközi 

konferencia szervezése a román és  magyar fenomenológiai társaságok (Societatea 

Român! de Fenomenologie illetve Magyar Fenomenológiai Egyesület) közös 

szervezésében és tagjainak résztvételével, Kolozsváron, angol német és francia 

nyelveken, az el!adók számára meghívásos alapon – majd a konferencia anyagának 

megjelentetése. 

Tudomásunk szerint ez lenne az els! ilyen jelleg" nemzetközi nyelven vagy 

nyelveken rendezett konferencia a két immár hosszú önálló múlttal rendelkez! 

értelmiségi csoportosulás számára. 

 

3.) 2010 folyamán a magyar fenomenológiai szakirodalom és az úgynevezett 

„fenomenológiai mozgalom” magyarországi terjeszkedésének 1900 és 2009 között 

folyóiratokban megjelent forrásainak feltárása és a bibliográfiai katalógus elkészítése, 

majd ennek szaklapban való publikálása. Az említett alapkutatás eredményét a (2.) 

pontban jelzett rendezvényen nemzetközi közönség el!tt is be kívánjuk mutatni. 

 
A tagság nevében tisztelettel 

a szekció koordonátora 

Zuh Deodáth 


