
Tantárgy neve: Etnicitás Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: e100% (kredit%) 

A tanóra típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: 

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

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1.  

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás  

A tantárgy célja, hogy átfogó képet adjon az etnicitás címszóval lefedett kutatásokról. Az előadások 

célja, hogy részleteiben megismertessék az etnicitás keleti-európai és nyugat-európai értelmezését, 

valamint kitekintsenek a világ más területeire is és bemutassák a multikulturalizmus kereteit. Célja az 

óráknak, hogy az etnicitás fogalmi hálóját és történeti hátterét bemutassa (nemzet, nemzetiség, etnikum, 

etnikai csoport, nemzetmodellek, nemzetállam). Közép- és Kelet-Európa etnikai betelepülés története. A 

Kárpát-medence etnikai betelepüléstörténete. Nyugat-Európa etnikai történetének a Kelettől eltérő 

perspektívái és útjai. Interkulturális kommunikáció. A multikulturalizmus értelmezési keretei és 

társadalma. Az etnicitás napjaink néprajzában és kulturális antropológiájában. A nemzetiségi térképek 

története és az etnikai kérdés béketárgyalásokon betöltött szerepe. Az etnicitás esszenciális és 

konstruktivista értelmezésének ellentéte a cigányság példáján. Szimbolikus etnikai határok és csoportok. 

A versenyelmélet.   Nacionalizmus. Az etnikai identitás jelentése, „mérhetősége”, értelmezési keretei. 

Liminalistás/comunitas és etnicitás. Etniticitás – etnikai konfliktusok napjainkban a posztszocialista 

országokban és Nyugat-Európában. Etnikai regionalizmus – szeparatizmus. A délszláv háborúk néprajzi 

– kulturális- vallási gyökerei. A nemzetiségi kisebbségek jövője. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom  

1.Hobsbawm, Eric J. (1997): A nacionalizmus kétszáz éve. Budapest: Maecenas Könyvkiadó  

2.Gellner, Ernest (2009): A nemzetek és a nacionalizmus. Budapest: Napvilág Kiadó 

3.Eriksen, Thomas Hylland, (2006): Kis helyek – nagy témák. Budapest: Gondolat Kiadó 

4. Brubaker, Rogers (2006): A nacionalizmus új keretek között.  Budapest: L’Harmattan- Atelier 

5. Barth, Fredrik (1996): Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Regio 1. 3–25. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 8. pont) 

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Részleteiben átlátja a néprajztudomány elméleti problémáit, ezek történeti, folyamatszerű összefüggéseit. 

- Átlátja és érti a magyar és európai identitás kulturális és szellemi konstrukcióit. 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívüli kultúrákról; ismeri 

a néprajztudomány alapvető ágainak, területeinek legfontosabb alapismereteit és összefüggéseit. 

- Ismeri a néprajzi tudás mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő 

információkat és kutatási módszereket. 

b) képességei 
- A néprajztudomány szakterületén képes a kulturális jelenségek történeti elemzésére, az egymásra épülő 

világképek megformálódásának kritikai értelmezésére. 

- Képes a néprajztudomány, illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos 

munka kritikus értékelésére. 

- Képes a néprajztudomány mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és 

gyakorlati művelésére és az önálló kutatásra. 



- Képes saját tudása magasabb szintre emelésére, képzési területe belső törvényszerűségei megértésének 

elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására. 

- Képes az Európán kívüli kultúrák multikulturális szempontú szintetizáló elemzésére. 

c) attitűdjei 
- Tudatosan és kritikusan képviseli a magyar és európai értékeket, a kulturális, vallási és társadalmi 

sokszínűség fontosságát. 

- Igénye van az Európán kívüli kultúrákra vonatkozó ismereteinek továbbfejlesztésére. 

- Motivációval, elkötelezettséggel és minőségtudattal rendelkezik a néprajztudománnyal kapcsolatban. 

- Néprajzi érdeklődése elmélyült, megszilárdult. 

- Felhasználja néprajzi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére. 

- Nyitott a néprajztudomány kérdéseinek interdiszciplináris megközelítéseire. 

- Kritikusan elemzi a magyar és európai identitás konstrukcióit. 

- Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel a néprajzi szakterületén dolgozik, és elfogadja más 

tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelős európaiként képviseli szakmai, szellemi identitását. 

- Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Prof. Dr. Keményfi Róbert DSc, egyetemi tanár 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): -  



 


