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ALAPVIZSGA TÉTELEK 

(2021-től) 

 

A 2021. évi tananyag-felülvizsgálat eredményeként a néprajzi alapvizsga tananyagot 

aktualizáltuk. Az alapvizsgára a felkészítés és a számonkérés (ismétlő- és halasztott vizsgák 

esetében is) már a hatályosított tananyag alapján történik. 

 

Az alapvizsga, az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – 

értékeléssel egybekötött – ellenőrzési formája. Az alapvizsga szakmai ismeretek több félévet 

átfogó, szintetizáló ismeretét számonkérő vizsga.  

A DE Néprajzi Tanszékén az alapvizsga formája a szóbeli vizsga.  

Az alapvizsga értékelése ötfokozatú érdemjeggyel történik. 

 

Az alapvizsga célja, hogy az előre megadott témakörök alapján számon kérje az első 3 félév 

legfontosabb tudástartalmát, átfogó módon. Az alapvizsga tárgykörei megegyeznek a 

záróvizsga tárgyköreivel, így elsősorban a folklór, az etnográfia, a társadalomnéprajz, a 

kutatásmódszertan, a népi vallásosság és kulturális antropológia tartozik ide. 

A fentiek mellett az alapvizsga feladata az is, hogy számon kérje a társadalomtudományi 

módszerekben való kellő jártasságot is, melynek hiányában a szakdolgozat nem készíthető el 

megfelelő színvonalon. 

A hallgatók előre megismerhető tételek alapján készülnek fel az alapvizsgára, melynek 

sikeres elvégzése feltétele az záróvizsgára bocsátásnak. 

 

Előtanulmányi feltételek: Az első 3 félév tárgyainak elvégzése, kivéve a nyelvórákat. Az 

alapvizsga teljesítése a záróvizsga előfeltétele. 

A tantárgy tantervi helye: A vizsgaidőszakban vizsgaidőpont(ok) és egy UV időpont 

lesznek meghirdetve. Az alapvizsgát a tanszék évente hirdeti meg.  

/a Szabályzat 21. § (1) bekezdése értelmében/ Sikeres szigorlat (alapvizsga) jegye nem 

javítható. 

 

 

A néprajz BA alapvizsgára való felkészüléskor érdemes:  

• a tanulási folyamatot megtervezni, tanulási ütemtervet készíteni;  

• a tanulás megkezdése előtt átfutni a tematikát;  

• kiválasztani az ismerősnek, illetve nehéznek tartott tananyagrészeket;  

• többféle tanulási technikát alkalmazni, ötvözni;  

• a tananyag elektronikus és papír alapú verzióját egyidejűleg használni;  

• időt hagyni az ismétlésre és az elsajátított tudás ellenőrzésére;  

• a vizsgára készülve saját tesztkérdéseket készíteni és azokat megválaszolni,  

 

A DE Néprajzi Tanszékének BA alapvizsgájának tételeihez feltüntetett irodalom tanulássegítő 

célzattal kerültek feltüntetésre. Minden tételhez a feltüntetett szakirodalom mellett 

szükséges az előadás anyaga is! 
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1. tétel: 

(a.) A folklorisztika tárgya, módszere, helye a tudományok között.  
[Liszka József: Bevezetés a folklorisztikába. (a tételhez vonatkozó fejezetek) Lilium Aurum, 

2011.] 

(b.) A magyar néprajz kibontakozásának nemzetközi háttere.  
[Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete (a tételhez vonatkozó fejezetek) 

https://adoc.pub/kosa-laszloa-magyar-neprajz-tudomanytrtenete.html ] 

 

2. tétel: 

(a.) A hagyomány fogalma, a hagyományozódás törvényszerűségei.  
[Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások. Egyetemi jegyzet. KJNT–BBTE Magyar Néprajz és 

Antropológia Tanszék, Kolozsvár 2006. 9–64. Különösen a 37–42-ig 

Vajda András: Hagyomány, örökség, érték. A hagyomány használatának változó kontextusai. 

31–41.  http://real.mtak.hu/40683/1/Hagyomany-orokseg-ertek.pdf ] 

(b.) Az antropológiai kutatás tárgya, irányzatai a kutatás módszere.  
[Letenyei László: Kulturális antropológia. Elmélettörténet. Typotex. 2021. 

https://www.academia.edu/38971739/Kultur%C3%A1lis_antropol%C3%B3gia_Elm%C3%A9

lett%C3%B6rt%C3%A9net ] 

 

3. tétel: 

(a.) A folklórkutatás története és forrásai Magyarországon és Európában.  
[Ujváry Zoltán: Magyar folklórtörténet I. Magyar Néprajzi Könyvtár. Debrecen, 2007. 

http://mek.oszk.hu/05100/05165/05165.pdf  

Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete (a tételhez vonatkozó részek) 

https://adoc.pub/kosa-laszloa-magyar-neprajz-tudomanytrtenete.html ] 

(b.) A néprajzi kutatási terv készítése, kérdőívek, életútinterjúk. 
[Héra Gábor – Ligeti György: Módszertan. Bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába 

(Osiris tankönyvek, 2005) https://www.szaktars.hu/osiris/view/hera-gabor-ligeti-gyorgy-

modszertan-bevezetes-a-tarsadalmi-jelensegek-kutatasaba-osiris-tankonyvek-2005/ ] 

 

4. tétel: 

(a.) Az ünnep.  
[Verebélyi Kincső: Szokásvilág. Studia Folkloristica et Ethnographica 46. Debrecen, 2005. 92–

161. 

Pozsony Ferenc: Erdélyi népszokások. Néprajzi Egyetemi jegyzetek 1. KJNT–BBTE Magyar 

Néprajz és Antropológia Tanszék. Kolozsvár 2006. 52–57.] 

 

(b.) Etnikai betelepülés története és etnikai térszerkezetek a Kárpát-medencében.  
[Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest 1984 Kossuth Könyvkiadó 

(újabb kiadás 2014) 

Keményfi Róbert: Földrajzi szemlélet a néprajztudományban. 

http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/cikkek/kemenyfi_robert.pdf ] 

 

5. tétel: 

 (a.) Szokásvilág kutatásának elmélete; átmeneti rítus. 
Verebélyi Kincső. Szokásvilág. Studia Folkloristica et Ethnographica, 46. Debrecen: Néprajzi 

Tanszék. 2005. 210 p.  

GENNEP, Arnold van 2007 Átmeneti rítusok. L'Harmattan, Budapest 

https://www.szaktars.hu/harmattan/view/atmeneti-ritusok/  

FEJŐS Zoltán 1979 Az átmeneti rítusok. Arnold van Gennep elméletének vázlata. 

Ethnographia 90. (3) 406–414. 

 (b.) Lakodalmi tisztségviselők, lakodalom menete, a szokáskör tárgyai. 
[Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VII. – Györgyi Erzsébet: A házasságkötés 

szokásai(a tételhez vonatkozó részek) http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/3.html ] 

 

6. tétel:  

https://adoc.pub/kosa-laszloa-magyar-neprajz-tudomanytrtenete.html
http://real.mtak.hu/40683/1/Hagyomany-orokseg-ertek.pdf
https://www.academia.edu/38971739/Kultur%C3%A1lis_antropol%C3%B3gia_Elm%C3%A9lett%C3%B6rt%C3%A9net
https://www.academia.edu/38971739/Kultur%C3%A1lis_antropol%C3%B3gia_Elm%C3%A9lett%C3%B6rt%C3%A9net
http://mek.oszk.hu/05100/05165/05165.pdf
https://adoc.pub/kosa-laszloa-magyar-neprajz-tudomanytrtenete.html
https://www.szaktars.hu/osiris/view/hera-gabor-ligeti-gyorgy-modszertan-bevezetes-a-tarsadalmi-jelensegek-kutatasaba-osiris-tankonyvek-2005/
https://www.szaktars.hu/osiris/view/hera-gabor-ligeti-gyorgy-modszertan-bevezetes-a-tarsadalmi-jelensegek-kutatasaba-osiris-tankonyvek-2005/
http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/cikkek/kemenyfi_robert.pdf
https://www.szaktars.hu/harmattan/view/atmeneti-ritusok/
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/3.html
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(a.) Népi vallásosság 
[Bartha Elek: Vallási terek szellemi öröksége. Debrecen, 2006 Bölcsész Konzorcium 7–49. 

http://mek.oszk.hu/05100/05164/05164.pdf  

Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VII. (a tételhez vonatkozó részek) 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/209.html ].  

(b.) Születés és szokásköre, névadási szokások.  
[Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VII. – Kapros Márta: A születés és kisgyermekkor 

szokásai. (a tételhez vonatkozó részek) http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/4.html ] 

 

7. tétel: 

(a.) Nagycsalád, had, nemzetség, kiscsalád, rokonsági rendszerek. 
[Szabó László: A magyar rokonsági rendszer 1980 

https://neprajz.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/04_1980_a_magyar_rokonsagi_

rendszer_kesz_2.pdf  

Szabó László: Társadalomnéprajz. Debrecen 1993 (a tételhez vonatkozó részek) ] 

(b.) A házasságkötés előkészítése, párválasztás (endogámia, exogámia). 
[Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VII. – Györgyi Erzsébet: A házasságkötés 

szokásai(a tételhez vonatkozó részek) http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/3.html ] 

 

8. tétel:  

(a.) Felekezeti megoszlás Közép-Európában, a felekezeti megoszlás története 

sajátosságai a Kárpát-medencében.  
[Bartha Elek: Vallási terek szellemi öröksége. Debrecen, 2006. Bölcsész Konzorcium 14–22. 

http://mek.oszk.hu/05100/05164/05164.pdf  

Kocsis Károly: A Kárpát-medence történeti vallásföldrajza(10–21. század) In: GálAndrás –

Frisnyák Sándor – Kókai Sándor (Szerk.):A Kárpát-medencetörténeti vallásföldrajza 

http://real.mtak.hu/89813/1/Kocsis_K_A_Karpat-medence_torteneti_vallasfoldrajza_2016_9-

30.pdf  
(b.) Etnikai, néprajzi, etnokulturális táji csoportok fogalma; táj, történeti táj régió 

fogalma. 
[Paládi-Kovács Attila: Népek, térségek, hagyományok. Budapest 2015. (vonatkozó fejezetek) ]  

 

9. tétel: 

 (a.) Paraszti és mezővárosi társadalom rétegződése 
[Szabó László: Társadalomnéprajz. Debrecen 1993. 151–271].  

(b.) Hajdúság, hajdúk, hajdúkerület.  
[Borsos Balázs: A magyar népi kultúra régiói I. Dunántúl, Kisalföld, Alföld. budapest, 2011. 

292–298.] 

 

10. tétel: 

(a) Palócság (palócok, barkók).  
[Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Budapest, 2011. 32–

43.] 

(b.) Ősfoglalkozások 
[Selmeczi Kovács Attila: Régi népélet. Néprajz egyetemi hallgatóknak 35. Debrecen, 2017. (a 

tételhez vonatkozó részek)].  

 

11. tétel:  

(a.) A tér szakralizációja, térfolyamatok és vallás, szakrális építmények néprajza.  
[Bartha Elek: Vallási terek szellemi öröksége. Debrecen, 2006. Bölcsész Konzorcium. 

http://mek.oszk.hu/05100/05164/05164.pdf  

(b.) Székelyföld története, felekezeti etnikai csoportjai. 
[Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Budapest, 2011. 

287–363.] 

 

http://mek.oszk.hu/05100/05164/05164.pdf
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/209.html
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/4.html
https://neprajz.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/04_1980_a_magyar_rokonsagi_rendszer_kesz_2.pdf
https://neprajz.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/04_1980_a_magyar_rokonsagi_rendszer_kesz_2.pdf
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/3.html
http://mek.oszk.hu/05100/05164/05164.pdf
http://real.mtak.hu/89813/1/Kocsis_K_A_Karpat-medence_torteneti_vallasfoldrajza_2016_9-30.pdf
http://real.mtak.hu/89813/1/Kocsis_K_A_Karpat-medence_torteneti_vallasfoldrajza_2016_9-30.pdf
http://mek.oszk.hu/05100/05164/05164.pdf
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12. tétel:  

(a.) Temető néprajza (sír, sírjelek), temetkezési formák. 
[Dömötör Tekla (főszerk.): Magyar néprajz VII. – Kunt Ernő: Temetkezési szokások (a 

tételhez vonatkozó részek) http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/51.html  

Balassa Iván (1989) Magyar falvak temetői. Budapest] 

(b.) Jászok, kunok története (redempció) és néprajza. 
[Borsos Balázs: A magyar népi kultúra régiói I. Dunántúl, Kisalföld, Alföld. Budapest, 

2011.235–243 és 222–235; 298–305.] 

 

13. tétel: 

(a.) Magyarország kultúrgeográfiája.  
[Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1999. (a tételhez vonatkozó 

részek)] 

(b.) A magyar néprajztudomány intézményhálózata, és kiadványai, digitális 

adatbázisok.  
[Balogh István: A néprajzi kutatás levéltári forrásai. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve 

1977. 4. sz. 

Voigt Vilmos: Néprajzi és etnológiai alapfogalmak. Néprajz egyetemi hallgatóknak 36. 

Debrecen, 2017. 107–115.] 

 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/07/51.html

