A kurzus kódja(i):
A kurzus megnevezése: Hegel: A jogfilozófia alapvonalai
A kurzus megnevezése angolul: Hegel: Elements of the Philosophy of Right – a reading seminar
A kurzus előadója: Forczek Ákos

Oktatás célja: A kurzus óráin együtt olvassuk és értelmezzük Hegel A jogfilozófia alapvonalai című művének alább kijelölt paragrafusait. A kijelölt szemelvényeket minden hallgatónak el kell olvasnia óráról órára. Nem foglalkozunk az értelmezési hagyománnyal (csak utalásszerűen érintjük a klasszikus liberális, illetve a radikális ifjúhegeliánus/marxi olvasatok kritikai észrevételeit), kizárólag a hegeli szövegre összpontosítunk, bekezdésről bekezdésre haladva értelmezzük és megvitatjuk a szöveget.

Tantárgy tartalma:
1. óra:
Bevezető óra

2. óra:
„Előszó” (9–23.)

3. óra:
1.§–14.§ (25–47.)

4. óra:
15.§–33.§ (47–64.)

5. óra:
34.§–50.§ és 65.§–71.§ (65–78. és 91–99.)

6. óra:
81.§–104.§ (108–126.)

7. óra:
105.§–108.§ és 126.§–140.§ [a 140.§-ból csak az alább megjelölt részletek kellenek] (127–130. és 143–160 [eddig: „…amely az abszolútumnak vallja magát.”] és 165 [innentől: „e) a meggyőződés, amely valamit helyesnek tart…”] – 171 [eddig: „…másképp van meghatározva.”]

8. óra:
141.§–157.§ (174–186.)

9. óra:
182.§–207.§ (207–226.)

10. óra:
230.§–256.§ (246–261.)

11. óra:
257.§–270.§ (261–291.)

12. óra:
272.§–274.§ és 301.§ és 308.§ és 316.§–318.§ és 341.§–360.§ (292–299 és 324–326 és 331–332 és 337–339 és 355–363.)


Számonkérési és értékelési rendszere:
A kijelölt szemelvényeket minden hallgatónak el kell olvasnia óráról órára, s mindenkinek vállalnia kell (a létszámtól függően minimum) egy referátumot is. Az értékelés a referátum és az órai munka alapján történik. Maximum három hiányzás lehetséges.

Kötelező irodalom:
A kötelező szemelvényeket ld. fentebb. A következő kiadást kell használni (a fent megadott oldalszámok is erre vonatkoznak):
Hegel, Georg W. F. 1983. A jogfilozófia alapvonalai vagy a természetjog és államtudomány vázlata. Ford. Szemere Samu. Budapest: Akadémiai.

Az összevetésül használható német és angol kiadások a következők:
Hegel, Georg W. F. 1986. „Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und den mündlichen Zusätzen.” In Werke in 20 Bänden, Band 7. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Hegel, Georg W. F. 1991. Elements of the Philosophy of Right, edited by Allen W. Wood, translated by H. B. Nisbet. Cambridge: Cambridge University Press.

Ajánlott irodalom:
James, David. szerk. 2017. Hegel’s Elements of the Philosophy of Right. A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press.


