
 

Tantárgy neve: Társadalomnéprajz 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: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A néprajztudomány empirikus ismeretanyagának jelentős részét lokális társadalmak vizsgálata révén 

szerzi. A társadalomnéprajzi kutatás terepét ezek változásoknak folyton kitett, társadalmi kölcsönhatások 

révén formálódó „kulturális struktúrák” és kapcsolataik jelentik. A félévben, nyomon követjük a 

társadalmi interakciók során folyamatosan aktualizált társadalmi kapcsolatok rendszerét. Betekintünk az 

egyén és közösség viszonyába, a család- és üzemszervez összefüggéseibe, és eljutunk az egyén és 

közösség vizsgálatától a társadalmi kapcsolatrendszerekig (network). Teret szánunk a helyi 

hagyományteremtés és ünnepképzés értelmezésére is. 

Tematika: A társas személy. Egyén és társadalom. Családszervezet – vérségi kapcsolatok. Nem és életkor. 

Társadalmi hierarchiák. A magyar falusi közösségek belső tagoltsága. Település és közösség – kolális 

kapcsolatok. A társadalmi hierarchia. Lokális társadalmak változása. Hagyományteremtés napjainkban. 

Az ünnepek társadalmi szerepe. Társadalmi ünnepek típusai (nemzeti ünnepek, megemlékezések, lokális 

közösségek ünnepei) 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Paládi Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz VIII. Társadalomnéprajz. Budapest: Akadémiai 

Kiadó, 391-531. 

2. Eriksen, Thomas Hylland: Kis helyek – nagy témák. Budapest, Gondolat. 2006. 59-201; 263-285. 

3. Hobsbawm, Eric: Tömeges hagyománytermelés: Európa 1870-1914. In Hofer Tamás – Niedermüller 

Péter (szerk.): Hagyomány és hagyományalkotás. Tanulmánygyűjtemény. Budapest: MTA Néprajzi 

Kutatócsoportja. 1987. 127-197. 

4. Connerton, Paul: Megemlékezési szertartások. In Zentai Violetta (szerk.): Politikai antropológia. 

Budapest: Osiris – Láthatatlan Kollégium. 1997. 83-99. 

5. Lovas Kiss Antal: Társadalmi ünnepek közösségi funkciói az ezredfordulón. Studia Folkloristica et 

Ethnographica 56. Debrecen. 2011. 

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

a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 

- Alapvető ismeretekkel rendelkezik a multikulturalitás jelenségeiről és az Európán kívülikultúrákról; 

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 

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

tudományos munka kritikus értékelésére.  



- 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. 

- Felhasználja néprajzi tudását a jelenkori társadalmi változások megértésére. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Képviseli saját tudományos felismeréseit, eredményeit. 

- Kritikai nézőpontot, új látásmódot, megoldásokat, módszertanokat alkalmaz néprajzi szakterületén, 

tudományterületén. 
 

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): -  



 


