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Társadalomelméleti olvasószeminárium  

2017/18 őszi szemeszter 

ELTE Jog- és Társadalomelméleti Tanszék 

 

 

 

Oktató: Zsidai Ágnes  

Időpont: minden páratlan hétfő 2x2 óra, 16-20 h. 

Helyszín: A/501. tanszéki  szoba (első óra B/18) 

Tantárgyfelvevők: joghallgatók (+ érdeklődők) 

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  

 

-. 

 

Számonkérés formája:  

 

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

kaphat, beszámolóra nincs mód! 

  

2.) Az aláírás feltétele továbbá egy sikeresen megtartott referátum, illetve aktív részvétel.  
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A szakirodalom jegyzékét a hallgatók foglalkozások beindulásakor kapják kézhez, mely a 

vállalt referátum illetve dolgozat elkészítésének függvényében módosulhat. A szakirodalmat a 

hallgatók a lehetőségekhez képest internetes hozzáféréssel kapják meg. 

 

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, kötelező és ajánlott tananyagok 

 

1.- 2 . szept. 25./ szept. 29.  Megbeszélés: felkészülés a Kutató éjszakájára  

 

Jelentkezés az ELTE, ÁJK Kutatók Éjszakája című rendezvényére 

(2017. szeptember 29, 23 óra) 

 

A Jog-és Társadalomelméleti Tanszék Társadalomelméleti Olvasóköre immár hetedik 

szemeszterét kezdi meg. A kislétszámú, négyórás, hagyományos didaktikai módszerek 

alkalmazásától eltérő utat választó szeminárium célja, hogy paradigmatikus értékű 

társadalomtudományi – így etikai, szociológiai, filozófia, jogelméleti, nyelvtudományi, 

történelemelméleti és irodalmi  – szövegeket  hermeneutikai és fenomenológiai aspektusból 

dolgozzon fel.  A  referáló hallgató(k) prezentációjára reagálva-reflektálva, a témavezető 

csoportvezető tanár, esetenként meghívott vendég segítségével − társadalmi és 

elmélettörténeti szempontból, illetve az alkotó személyiségének, életútjának tükrében − a 

csoport tagjai együtt, kérdésfelvetésekkel, asszociációkkal, különböző értelmezésekkel 

próbálják felkutatni a művek keletkezésének körülményeit, értelmét, jelentését és hatását.  

Az idei  Kutatók Éjszakáján kísérletet teszünk egy napjainkban világszerte újra aktuálissá vált 

veszély: az autokrácia és a totalitárius állam kialakulásának problematikájába való 

bepillantásra,  egy  igaz történet alapján készült, „A hullám” (Die Welle) című immár 

kultfilmnek számító német filmdráma segítségével. 

Meghívott vendégünk: Erős Ferenc szociálszpichológus, (MTA doktora, prof. emeritus, Pécsi 

Tudományegyetem)  

Ajánlott művek: 

http://indavideo.hu/video/A_hullam_-_Die_Welle_-_2008_tejes_film 

Todd Strasser: A hullám.  Atheneum, Budapest, 2008. 

George Orwell: 1984. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2014. 

 

http://indavideo.hu/video/A_hullam_-_Die_Welle_-_2008_tejes_film
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3. október 9.  Fejlődés? 
 

 

Herbert Marcuse: 25 tézis a fejlődésről.  (A hallgatók a fénymásolt anyagot ez esetben az 

órán kapják meg: célunk a „spontán” elemzés, aktuális szövegelemzés. Előre olvasni 

módszertanilag NEM AJÁNLOTT! 

 

4. november 6. A lélek büntetése 

 

Szilágyi István: Kő hull apadó kútba. Magvető, 2000, 2008 

 

 

https://moly.hu/konyvek/szilagyi-istvan-ko-hull-apado-kutba 

 

http://epa.oszk.hu/02000/02002/00054/pdf/EPA02002_kharon_2015_4_001-021.pdf 

 

http://www.magyarulbabelben.net/works/hu/Szil%C3%A1gyi_Istv%C3%A1n/K%C5%91_hu

ll_apad%C3%B3_k%C3%BAtba 

 

5. november 20.  A fejlődés (?) értelme (?) 

 
Bibó István: Az európai társadalomfejlődés értelme 

 

http://mek.niif.hu/02000/02043/html/430.html 
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6.december 4.  Az istenek fogalmak lettek?  

 
Hészoidosz: Istenek születése 

 

http://mek.oszk.hu/06200/06221/06221.pdf 

 

 

Zsidai Ágnes 

 

  
 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmek.oszk.hu%2F06200%2F06221%2F06221.pdf&h=ATNgiB4sSsla5QW7MmucM4j3_Cq46Oji3EawzrKNoFVOmzBUZ33dkYFcwrxA8YRxz754G3BzTKk-zOQSxDwqrNWtmBb_OgrCKwahL19RX3pqIvRFKqSevkTdObMNHE_n1gNQTIIm9AWUGk7cPye28waOgLJ-IA

