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Jogbölcseleti olvasószeminárium  

 

2017/18 őszi szemeszter 

ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszék 

 

 

 

Oktató: Zsidai Ágnes  

Létszám: maximum 8 

 

 

A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései  

 

A szeminárium célja, különböző, a joggal összekapcsolódó paradigmatikus értékű 

társadalomtudományi – így etikai, szociológiai, filozófia, nyelvtudományi, 

történelemelméleti, irodalmi - és jogelméleti szövegek együtt-olvasása, megértése 

hermeneutikai feldolgozása. (Nem komplex témafeldolgozásra, hanem a szövegmegértésre, 

illetve annak képi, filmes segítésére törekszünk!) A megadott szöveget a csoport minden 

tagjának el kell olvasni. A szövegfeldolgozás irányítása a témavezető tanár feladata – 

esetenként meghívott előadóval. Az egyes olvasmányokat 2 hallgató egymás között 

előzetesen egyeztetve, „munkamegosztásban” referálja hermeneutikai és fenomenológiai 

aspektusból: vagyis kutatják a mű értelmét, jelentését, keletkezésének társadalmi és 

elmélettörténeti szempontból, illetve az alkotó személyiségének, életútjának tükrében. 

Munkájuk eredményét referálják a csoport tagjainak, akik, saját megjegyzéseikkel, 

kérdéseikkel, értelmezésükkel, asszociációkkal kapcsolódnak az adott témához. 

 

A témák feldolgozását kiegészíthetik filmfelvételek. Esetenként tesztekkel kontrolláljuk a 

saját megértés szintjét, illetve mélységét. 

 

 

A tantárgy elsajátításához szükséges feltételezett tudásanyag, előzetes ismeretek  

 

Jogi alaptan és JAB1tantárgyakból sikeres kollokvium. Filozófiai és etikai stúdiumok. 

 

Számonkérés formája:  

 

 

1.) A foglalkozásokon való részvétel kötelező. 2 hiányzás esetén a hallgató aláírást nem 

kaphat, beszámolóra nincs mód! A foglalkozások időpontja megbeszéléstől függően 

változhat. 

  

2.) Az aláírás feltétele továbbá egy sikeresen megtartott referátum, illetve aktív részvétel.  

A szakirodalom jegyzékét a hallgatók foglalkozások beindulásakor kapják kézhez, mely a 

vállalt referátum illetve dolgozat elkészítésének függvényében módosulhat. 
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A kurzus a vezető tanár által megadott új, vagyis addig fel nem dolgozott 

társadalomtudományi szöveg értelmezésével zárul, amelyhez bármilyen eszköz (egyéb 

szöveg, órai jegyzet, könyv, térkép, kotta, okostelefon használható) 

 

A tantárgy tematikája, és ajánlott tananyagok: 

 

1. szept. 18  Megbeszélés - A kurzusról 

G. Radbruch: Ötperc jogfilozófia 

 

2. okt. 8. A Semmitől a Fontos Dolgok Halmáig 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B6iWIsmP7KK3T2xQbGcxVExZWTQ 

 

3.okt. 25. Neopopulizus 

 

http://www.poltudszemle.hu/pdf/1994/1994_3/bozoki.pdf 

 

http://www.eszmelet.hu/bayer_jozsef-jobboldali-populizmus-es-a-szelsojobboldal-

kele/ 

 

4.november 5. Bolyongás a hatalom körül 

 

Kafka: A kastély In: http://mek.oszk.hu/05300/05371/05371.pdf 

 

http://jesz.ajk.elte.hu/nagyt7.html 

5.november 19. Kultúra válságban? 

 Kondi Márton: Kultúra és modernitás c. dolgozatának megbeszélése 

6. december. A vezér magányossága  

Sartre: Egy vezér gyermekkora 

http://epa.oszk.hu/03300/03360/00005/pdf/EPA03360_kulonbseg_1996_1_022-

027.pdf 
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