A kurzus kódjai: BBN-XFI-101/m BBN-XFI11-101/m BBN-XFI19-101/m
A kurzus megnevezése: Filozófiatörténet filmen 
A kurzus megnevezése angolul: A History of Philosophy on the Movie
A kurzus előadója: Krokovay Zsolt
                e-posta: krokovayzsolt@yahoo.com; tel. és üzenet: 2037769



Az oktatás célja: 
A kurzus azt a gondolatot próbálja megvilágítani, hogy miként foghatjuk fel a filozófia történetét a filozófia politikai fordulata után. Minthogy ehhez minden "dióhéjban" összefoglalt filozófiatörténet a szokásosabbnál is félreérthetőbb lenne, hét film kérdéseit hívjuk segítségül, meglehetősen önkényesen választva ki őket, bár remélhetőleg kiderül, hogy ez az önkényesség nem modern, premodern vagy posztmodern szubjektivitás, relativizmus. 

A kurzus tárhelye: https://drive.google.com/open?id=1K_daye329INFLz_NBt_lGDHRvaUFerWc

Számonkérési és értékelési rendszer: 

I. Tematika
A teljes film előzetesen letölthető a kurzus tárhelyéről, de egy-egy alkalommal csak részletek közös megnézésére van mód. Zárójelben a vizsgakérdések négy változatának előzetes jelzése. 

 0.     Megbeszélés (egykor és ma, története, csak ránk és másokra is tartozó, szabadsága)              213                                                                                                       
	Roberto Rossellini: Szókratész (haza, védekezés, tanítás, legfőbb jó)                                        220

Roberto Rossellini: Augustinus (bűn, szeretet, állam, történelem)                                             227
Stephen Spielberg: Lincoln (egyenlőség, rabszolga, háború, alkotmány)                                  305
Margarethe von Trotta: Hannah Arendt (felelősség, jogállam, rossz, népe)                               312 
	Derek Jarman: Wittgenstein (platóni tudás, ágostoni nyelv, filozófia, a nyelv játékai)              319
	David Attenborough: Gandhi (diszkrimináció; engedetlenség; erőszak, lélek)                          326                                        
Milos Forman: Larry Flynt v. People (pornó, jog, bíróság, sajtó)                                               402
       X.    Hallgatói fórum, házi konferencia, előadások vizsgakérdésekről igény szerint                   416-514
       I.     Korai vizsga legfeljebb 17 hallgató számára                                                                         521 
II. Hallgatói kommentárok
A kommentár a mozi (és később az alkalom) közben írható vagy otthonról hozható (fél) papírlap (nagyjából 7 sorban) a témáról, a tanulásról és a tanításról, az egyetemről és a magyar életről, bármiről. Személyesen adható a tanár kezébe az alkalom, de legkorábban a mozi végén. Minden ilyen kommentár pusztán darabszám alapján számít bele a vizsgába. Célja a hallgató gondolkodásának érzékeltetése lehet, de tartalmával vagy formájával kapcsolatban nincs semmiféle (titkos) követelmény. A tanár egyenes vonallal kiemeli a fontos, érdekes, elgondolkodtató elemeket (ami nem jelenti egyetértését); hullámos vonallal jelzi esetenként, hogy a dolog (szerinte) nem világos, a stílus nem kóser, az adat vagy tény-állítás téves; s olykor itt-ott a helyesírást is javítja. A vizsgán legalább 1 pont elérése esetén 9 darab ér 5, 7 ér 4, 5 ér 3, s 3 ér 2 többletpontot. A darabszám növelhető e-pótlásokkal. Ezekből vagy e-pótlásukból legalább 3 a vizsga feltétele.   
III. E-pótlás
A tanári postaládába küldhet a hallgató a vizsgája előtti napig, kommentárjai darabszámának növelésére legfeljebb 2 oldalas hozzászólást valamelyik témáról, szokványos csatolt Word-szövegben, tárgyát így címezve: Bödőcs Tibor (név) erről és erről.  
IV. Vizsga
Három választható időpontban 7 kérdésből írható meg 60 percben (a nulladik a ráadás). Pótlap nincs. A hallgató gondolkodásával kapcsolatban nincs semmiféle követelmény. A sikeres válaszok utalnak a megadott vizsgaolvasmányokra. Egy kérdés választható az oldalnyi esszé számára, ez 5 pontot érhet. A többi 6+1 válasz a másik oldalon elférő vázlat. Amelyik felismerhetően utal a megfelelő olvasmányokra, 1 pontot ér, amelyik teljes, kettőt. Ha valaki elér 3 pontot, sikeres a vizsgája. Többletpontokkal a jeles 17, a jó 10, a közepes 7 pont.  
V. Vizsgaolvasmányok
(Lásd témánként a kurzus tárhelyén elérhető nagyjából 30-30 oldalt, "gugli" rövidítésekkel, a hasznos további olvasmányok egy részét az "illetve" után.)
                 0. Rawls: A filozófia történetének politikai fordulata; Berlin: Az eszmény keresése; Feinberg: 
               Társadalomfilozófia - a könyv bevezetése; s végül Krokovay: EPER - az első két kérdés, illetve 
               Jaspers, Russell, Steiger, Urmson-Rée, Comte-Sponville, stb.  
   1. Platón: Szókratész védőbeszéde; illetve Steiger: Szókratikus dialógusok (in 2010); Berlin: Az eszmény keresése (in 1996); Filozófiai Kisenciklopédia (in 2003); Steiger: Az antik filozófus belső szabadsága (in Magyar Tudomány 2016); stb.
   2. Ágoston: Vallomások; Az Isten városáról, I-IV. kötet (apró részletek); illetve Vidrányi: Megjegyzések Augustinushoz; A Companion to Augustine; Filozófiai Kisenciklopédia; Russell: A nyugati filozófia története.
   3. Lincoln: Gettysburgi beszéd, in Hahner 2012; Rawls: Lincolnról; Lincoln a rabszolgaságról, a polgárháborúról, az egyenlőségről és elutasításáról - a kurzus jegyzetei; A Lincoln-kommentárokról - 2017; illetve Hahner: Lincoln; stb.  
   4. Arendt: Eichmann Jeruzsálemben (részletek); Bence: A közönséges tömeggyilkos, in Politikai-filozófiai tanulmányok; Erdélyi: Az akarat csele?; Rawls: A valószerű utópia ábránd?, in A népek joga, 2008.; illetve Bárd: Történelmi igazságtétel; Benhabib: Arendt's Eichmann in Jerusalem, in Cambridge Arendt, 2000.; stb. 
   5. Wittgenstein: Filozófiai vizsgálódások; A bizonyításról; Altrichter: Vélekedés a tudásról, A bizonyosság enigmái, in Észérvek, 1993.; illetve Kamrás: Mi van a nyelven túl, 2015; G. Szabó: Nyelvfilozófia; Pete: Nyelvfilozófia; Pléh: Wittgenstein és a pszichológia; stb. 
   6. Gandhi: A lélek ereje, in Misetics 2016, 109-119, 158-159.; Misetics: A polgári engedetlenségtől az erőszakmentes ellenállásig, in Misetics12-19; Krokovay: A polgári engedetlenség erénye, in Csapody 1991, 15-25.; illetve Misetics 2016; Csapody 1991.; stb. 
   7. Feinberg: Az obszcenitás és a megbotránkoztatás elve, in Társadalomfilozófia, 1999, III: 1-2.; Krokovay: Megbotránkoztatás, in Médiaetika, 2004, 11. §; illetve Rawls: A jog uralma, in Az igazságosság elmélete, 1997; Rawls: A szabad politikai mondanivaló, in Politikai szabadelvűség, 2020e.; Forman: Fordulatok, 2008., stb. 
VI. Előadások
Igény esetén a hallgatók 10-15 perces előadásokat vitathatnak meg a kurzus egy-egy témájáról. Ezek tervezetét e-hozzászólásként küldhetik el március 15-e határidővel. A tervezetek és a ténylegesen megtartott előadások növelik a kommentárok darabszámát. A maradék időpontokban sor kerülhet tanári előadásokra is.
VII. Személyes megbeszélés
Minden alkalom után mód van egyéni kérdések rövid tisztázására.  Más időpontban - a vizsgaidőszakban is - e-postán (krokovayzsolt@yahoo.com), illetve megbeszélés szerint. 




