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Ismeretanyag tömör leírása A kurzus célja, hogy egyrészt áttekintést adjon a hallgatóknak a nyugati filozófiai 
gondolkodás történetéről, másrészt, hogy a hallgatók alapvető jártasságra tegyenek 
szert filozófiai szövegek olvasásában, filozófiai gondolatmenetek követésében és 
visszaadásában. 
 
Kurzustematika: 

 Bevezetés: A filozófia mint diszciplína és kapcsolata más tudományterületekkel, 

 A filozófiatörténet főbb állomásainak áttekintése az antik filozófiától Descartes-ig:  

 a preszókratikusok filozófiája 

 a szofisztika megjelenése, Szókratész, Platón, Arisztotelész bölcseletének 
főbb elemei, 

 a hellenizmus korának főbb filozófiai iskolái, 

 a középkori filozófia (a patrisztika és a skolasztika főbb gondolkodói), 

 a koraújkori filozófia – Descartes. 
 
Kiemelt (külön szövegelemzés keretében feldolgozandó) témák: 

 Platón ideatana, 

 a platonikus antropológia, 

 Descartes: Értekezés a módszerről (részletek). 
 

Előtanulmányi feltételek  Egyetemes egyháztörténelem 1. 

Az adott ismeret átadásában 
alkalmazandó további (sajátos) 
módok, jellemzők  

Filozófiatörténeti áttekintés, benne a vonatkozó szöveg filozófiatörténeti kontextusba 
helyezése, valamint szövegelemzés. Az olvasandó szövegek, illetve tárgyalt témák 
egyes, a Bibliában, illetve a kereszténység eszmetörténetében felvetődő kérdések 
köré csoportosulnak. 

Kötelező irodalom  Tonhaizer Tibor: Filozófiatörténet. Főiskolai tankönyv. 2., javított kiadás. 
Spalding Alapítvány, Budapest 2011 

 Platón: Az állam (részletek), Magyar Elektronikus Könyvtár 

 Epikurosz legfontosabb tanításai (részletek), Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó, 
1994 

 René Descartes: Értekezés a módszerről (részletek), Magyar Elektronikus 
Könyvtár 

Ajánlott irodalom  Boros Gábor (szerk.): Filozófia. Akadémiai, Budapest, 2007 

 Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, SZIT, Budapest, 1995 

 Hegedüs Géza: Az európai gondolkodás évezredei, Trezor, Budapest, 1992 

 Bertrand Russell: A nyugati filozófia története, Göncöl, Budapest, 1994 

 Will Durant: A gondolat hősei, Göncöl, Budapest, é.n. 
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