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Leírás:
A szakirány keretén belül az alábbi témakörök tárgyalására kerül sor:
meghatározó klasszikus antropológiai iskolák (az evolucionizmustól a funkcionalizmuson és a
kultúra és személyiség iskolán át a strukturalizmusig); a kritikai elméletek az
etnometodológiától a posztmodern antropológián keresztül az orientalizmusig és a
posztkolonializmusig; a gazdaság (termelés, technológia, tulajdon, munkamegosztás, elosztási
rendszerek, fogyasztás), a társadalom (rokonság, genealógiai és lokális szerveződések,
szövetségek és hálózatok, nemi és korosztályi viszonyok és világok, a átmenet rítusai), a
politika (egyén és társadalom, társadalmi hierarchiák, hatalmi viszonyok, lokális
szerveződések, konfliktusok, erőszak), a vallás (vallás – népi vallás – lokális vallás,
hiedelemrendszerek, hiedelemszövegek, rituális gyakorlatok) az etnicitás, az identitás és a
globalizáció ismeretei;
Módszer:
Szakirányfelelős: Nagy Zoltán PhD, egyetemi docens
A képzés felvételének feltétele a szakos törzsképzés alábbi tárgyainak teljesítése:
NPMN01,
NPMN02,
NPMN03,
NPMN04.
Képzési program gazdatanszéke: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A képzési programért felelős tanszékek:
NéprajzKulturális Antropológia Tanszék

A képzés felépítése:
Ez a képzési program egy darab teljesítési útvonalból (ösvényből) áll. Tehát nincs benne
szakirányválasztási lehetőség. Ezt a tantervi utat kell teljesíteni ahhoz, hogy a képzési
program teljesítve legyen.

Ugrás a modulokhoz
A képzés ösvényei:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakir ány

Ösvény megnevezése: Népr ajz MA Kultur ális antr opológia
szakir ány
Az ösvényben teljesítendő kr edit: 60 kr.
Az ösvényben minden mér földkő teljesítése kötelező!

Az ösvény mér földkövei:
MK1 Szakmai tör zsanyag
· A mérföldkőben gyűjtendő összesen: 60 kredit
· Kötelezően teljesítendő tárgy(ak): KATN01 (6kr), KATN02 (6kr), KATN03 (6kr),
KATN04 (6kr), KATN05 (8kr), KATN06 (8kr), KATN07 (20kr)

A képzés moduljai:
Ugrás az ösvényekhez
KATN, Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány modul

Ugrás az ösvényekhez

Képzési progr amhoz kapcsolt tár gyak
modulonként:
[Vissza]

KATN Népr ajz MA Kultur ális antr opológia szakir ány
modul
KATN01 Kulturális antropológiai elméletek
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Nagy Zoltán dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr

· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0101 (6kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0101 Kulturális antropológiai elméletek
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy célja a hallgatók alapszakon és a szakmai törzsanyag elvégzése során
szerzett tudománytörténeti ismereteinek alkotó felhasználása és összegzése. Nagy
hangsúlyt fektet az egyes elméletek, iskolák és szerzők életművének kiemelt,
részletező bemutatására, a legfontosabb kulturális antropológiai tendenciák
nyomon követésére. A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatókat arra, hogy
felismerjék, és reflektálni tudjanak ezen antropológiai tendenciák elméleti és
gyakorlati eredményeire.
A tantárgy az előadások mellett elsősorban olvasószemináriumok keretében
ismerteti meg a hallgatókat az egyes olvasmányok kritikai értelmezésének
módszerével, célja szerint fejleszti a hallgatók azon képességét, hogy a szövegek
állításait értelmezzék és elhelyezzék az antropológiai kánonban.
Kötelező olvasmányok:
Biczó Gábor (Szerk.) Antropológiai irányzatok a második világháború után.
Debrecen (Csokonai), 2003.
Bohannan, P. – Glazer, M. (Szerk.) Mérföldkövek a kulturális antropológiában.
Budapest (Panem), 1997.
Ajánlott olvasmányok:
Descola, P. – Lenclud, G. – Severi, C. – Taylor, AC. A kulturális antropológia
eszméi. Budapest (Századvég), 1993.
Kaiser Sára (Vál., szerk.) A másik antropológia: az antropológia allegóriája.
(Kézirat)
Sárkány Mihály. Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. Budapest
(L’Harmattan), 2000.
KATN02 Szakantropológiai kutatások: Vallás és a rítus antropológiája
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék

Felelős oktató: Farkas Judit dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0201 (6kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0201 Szakantropológiai kutatások: Vallás és a rítus antropológiája
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a kulturális és szociálantropológia egyik központi területével, a vallás
és rítus kutatásával foglalkozik. Az alapszakon és a szakmai törzsanyagban
elsajátítható ismeretekre építve tárgyalja a vallás és rítus kutatásának történetét,
iskoláit, elméleteit és módszereit. Tartalmilag és kritikailag vizsgálja a
vallásantropológia, vallási néprajz és vallásszociológia fogalmi kereteit, rámutat
azok különbségeire, miközben részletesen foglalkozik az európai és Európán kívüli
társadalmak történeti és jelenkori vallásaival illetőleg vallásiként értelmezhető
jelenségeivel. A tantárgy a vallás és rítus kapcsolatának vizsgálata mellett különös
figyelmet fordít a szekuláris rítusok tárgyalására, a rítus szerteágazó társadalmi
szerepének elemzésére.
A tantárgy elvégzésével a hallgató képes lesz a vallás és rítuskutatás
interdiszciplináris elméletei és módszertana alkalmazásával történeti és jelenkori
vallási jelenségeket önállóan kutatni. A tantárgy elvégzése emellett képessé teszi a
hallgatót arra is, hogy történeti és jelenkori politikai jelenségeket, társadalmi
megmozdulásokat, szekuláris ünnepeket, valamint a hatalom mechanizmusait és
különféle megnyilvánulásait a rítuselméletek keretében értelmezze és elemezze.
Módszer: Az alapszakon megszerzett ismeretekre építő előadások, nagy hallgatói
aktivitást és önálló munkát igénylő olvasószemináriumok, gyakorlati elemzések.
Kötelező olvasmányok:
Durkheim, Émile. A vallási élet elemi formái. Budapest (L’Harmattan), 2003.
Eriksen, Thomas Hylland. Kis helyek – nagy témák. Budapest (Gondolat Kiadó),
2006. (Innen a Vallás és rítus című fejezet, 263285.)
Connerton, Paul. Megemlékezési szertartások. In Zentai Violetta (Szerk.) Politikai
antropológia. Budapest (OsirisLáthatatlan Kollégium), 1997. 6482.
Hamilton, M. B. Vallás, ember, társadalom. Elméleti és összehasonlító
vallásszociológia. Budapest (Aduprint), 1998. 1134.
Ajánlott olvasmányok:

Geertz, Clifford. A vallás mint kulturális rendszer. 63–103. és Mély játék:
jegyzetek a bali kakasviadalról. 126170. In Geertz, C.: Az értelmezés hatalma.
Budapest (Századvég), 1994.
Turner, Victor. A rituális folyamat. Budapest (Osiris), 2002.
Weber, Max. Vallásszociológia. A vallási közösségek típusai. Budapest (Helikon),
2005.
KATN03 Szakantropológiai kutatások:A társadalom antropológiai kutatása
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Farkas Judit dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0301 (6kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0301 Szakantropológiai kutatások:A társadalom antropológiai kutatása
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a kulturális antropológia egyik legrégebbi és legtöbbet kutatott
tematikáját állítja középpontjába, úgy mint: rokonsági rendszerek (leszármazás,
házasodási kapcsolatok, matri és patrilinearitás, házasodási rendszerek); rokonsági
csoportok (család, ágazat, nemzetség, moiety, törzs stb.); lokális, szolidáris és
bajtársi csoportok, illetve szövetségek; különböző hierarchikus csoportok és
viszonyaik (rétegek, osztályok, kasztok, társadalmi mobilitás); továbbá a korhoz,
illetve a társadalmi nemhez kapcsolódó társadalmi intézmények és jelenségek
(korosztályi csoportok, életszakaszvizsgálatok, átmeneti rítusok). A klasszikus
antropológia alapozta meg azokat a vizsgálati területeket, amelyek aztán a modern
társadalmak antropológiai kutatásában egyre erősebb teret kaptak. Ilyenek a
politikai rendszerek és politikai stratégiák, illetve a hatalom és az erőszak
vizsgálata; az identitás és az etnicitás kérdései; a társadalmi nem megjelenése az
uralmi viszonyokban és a társadalom mindennapi gyakorlatában (genderkutatás)
stb. A tantárgy nagy hangsúlyt helyez a különböző társadalomszervezetek kutatás
történetének (elméletek, iskolák, személyiségek, módszerek) tárgyalására.

Az alapszakon megszerzett ismeretekre építő előadások, a nagy hallgatói aktivitást
és önálló munkát igénylő olvasószemináriumok és gyakorlati elemzések
segítségével a hallgató képessé válik a társadalom, a társadalmi intézmények
működésének megértésére. A tantárgy elvégzése hozzásegíti a hallgatót, hogy
nyitottan és érzékenyen reagáljon a különböző társadalmi folyamatokra, azokat
képes legyen objektíven szemlélni, és mindezen tudás és képességek birtokában
önálló társadalomkutatást tudjon végezni.
Kötelező olvasmányok:
Bodrogi Tibor. Társadalmak születése. In Bodrogi Tibor. Mesterségek, társadalmak
születése. Budapest, 1997.
Eriksen, Thomas H. Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába.
Budapest (Gondolat), 2006.
Dumont, Louis. Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. Budapest
(L'Harmattan), 2002.
Ajánlott olvasmányok:
Morgan, L. H. Az ősi társadalom. Budapest (Gondolat), 1961.
RadcliffeBrown, A. R. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Budapest
(Csokonai), 2004.
Zentai Viola (Szerk.) Politikai antropológia. Budapest (Osiris – Láthatatlan
Kollégium), 1997.
KATN04 Szakantropológiai kutatások: Gazdasági antropológia
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Nagy Zoltán dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 6kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0401 (6kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0401 Szakantropológiai kutatások: Gazdasági antropológia
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 6kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 6 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 2.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 2. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 3. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:

A tantárgy egyfelől a gazdasági antropológia történetét, legfontosabb iskoláit és
kutatóinak munkásságát tekinti át (pl. evolucionizmus, szubsztantivista, formalista,
marxista gazdasági antropológia). Másfelől a gazdasági antropológia kutatások
legfőbb tematikáját, kutatási kérdéseit helyezi központjába. Ilyenek a termelés
kérdései (a különböző termelési technikák, a termelési rendszerek–megélhetési
módok–életmódtípusok összefüggései, a munkamegosztás, a termelés ökológiai
meghatározottsága és az antropogén környezeti változások); az elosztási rendszerek
típusai (csere, reciprocitás, redisztribúció, piaci árucsere); a pénz és a tulajdon
fogalma és jelentései; és a fogyasztás problematikája.
A klasszikus gazdasági antropológia alapozta meg azokat a vizsgálati területeket és
módszereket, amelyeket a modern társadalmak antropológiai kutatásai során is – a
premodern társadalmak vizsgálatakor szerzett tapasztalatokat továbbfejlesztve ?
felhasználhatók. A tantárgy tehát tárgykörébe tartozónak vallja a jelenkori
közösségek, társadalmak gazdaságának vizsgálatát is, mind Európában, mind
Európán kívül.
Az alapszakon megszerzett ismeretekre építő előadások, a nagy hallgatói aktivitást
és önálló munkát igénylő olvasószemináriumok és gyakorlati elemzések
segítségével a hallgató képessé válik a gazdaság, a gazdasági folyamatok
működésének megértésére. A tantárgy elvégzése hozzásegíti a hallgatót, hogy
nyitottan és érzékenyen reagáljon a különböző gazdaságitársadalmi folyamatokra,
azokat képes legyen objektíven szemlélni, és mindezen tudás és képességek
birtokában önálló kutatást tudjon végezni.

Kötelező olvasmányok:
Godelier, Maurice. A gazdasági antropológia tárgya és módszerei. (Szerk. és bev.)
Sárkány M. (= Dissertationes Ethnographicae,) 1981/8.
Wolf, E. R.: Európa és a történelem nélküli népek. Budapest (Akadémiai/Osiris
Századvég), 1995. 1533.
Ajánlott olvasmányok:
Polányi Károly. Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest
(Gondolat), 1976.
Sárkány Mihály. A közösségek közötti csere. Budapest (MTA Néprajzi
Kutatóintézet), 1998. (= Magyar Etnológia 2.)
Service, E. R. – Sahlins, M. D. – E. R. Wolf: Vadászok, törzsek, parasztok.
Budapest (Kossuth), 1973.
KATN05 Európa népeinek antropológiája
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Farkas Judit dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0501 (8kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0501 Európa népeinek antropológiája
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 8kr

Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 3. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy a tematikus megközelítést is alkalmazva főként területi alapon közelít
kutatása tárgyához. Vizsgálja egyfelől az európai népek kultúráját és
kultúrtörténetét, másfelől a lokális csoportok és kisebbségek kultúráját.
Tárgykörébe tartozik az európai és a magyarországi etnikumok és nemzetiségek
problematikája; a nemzeti és etnikai folyamatok megismerése az európai térségben;
a globalizáció – lokalizáció – glokalizáció kérdései; a migráció; az etnicitás és az
identitás problémája. Továbbá témái közé sorolja a városantropológiai, és a
szubkultúrakutatásokat is.
A tematikus megközelítés lehetővé teszi, hogy a hallgatók konkrét példákat
részletesen és alaposan megismerjenek, elemezzenek, értelmezzenek, terepmunka
keretében kutassanak. A tantárgy nagyban épít az alapszakon megszerzett
ismeretekre, előadásait erre építi, emellett nagy hallgatói aktivitást és önálló
munkát igénylő olvasószemináriumok és gyakorlati elemzések segítségével
sajátíttatja el a tantárgy elvégzéséhez szükséges kompetenciákat.

Kötelező olvasmányok:
Bausinger, Herman. Népi kultúra a technika korszakában. Budapest (Osiris
Századvég), 1995.
Kaschuba, Wolfgang. Bevezetés az európai etnológiába. Debrecen, (Csokonai),
2004. 168182.
Ajánlott olvasmányok:
A. Gergely András (Szerk.) A nemzet antropológiája. (Hofer Tamás köszöntése).
Budapest (Új Mandátum), 2002.
Burke, Peter. Népi kultúra a kora újkori Európában. Budapest (Századvég), 1991.
Karády Viktor. Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság történelmi
alakváltozásai Magyarországon. Budapest (Új Mandátum), 2001.
Sárkány Mihály. Zárszó helyett: globalizáció, modernizáció, kulturális
antropológia. In Sárkány Mihály. Kalandozások a 20. századi kulturális
antropológiában. Budapest (L’Harmattan), 2000. 127131.
KATN06 A világ népeinek antropológiája
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány

Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Nagy Zoltán dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 8kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0601 (8kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0601 A világ népeinek antropológiája
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 8kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 8 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Előadás és szeminárium
· Várható teljesítési mód: (BTK) K és / vagy Gy
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 3.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 3. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy célja a világ népeinek kultúrájának, kultúrtörténetének, társadalmának
megismertetése. Ezen belül nagy hangsúlyt kap a kulturális régiók és területek
bemutatása; a nemzeti és etnikai folyamatok megismertetése; az orientalizmus
értelmezése; a posztkoloniális és posztszovjet szociokulturális folyamatok, a
globalizáció – lokalizáció – glokalizáció és multikulturalizmus feltárása; a
kreolizáció, az etnicitás és az identitás kérdéseinek vizsgálata. A tantárgy a
jelenkori (posztkoloniális, posztszovjet) kutatások bemutatása révén a világ
aktuális folyamatainak interpretációját kívánja megismertetni és elsajátíttatni a
hallgatókkal. A szak oktatói hátteréhez alkalmazkodva a tantárgy tematikájában ?
az általános ismeretek mellett ? jelentős hangsúly kerül Ázsia népeinek, régióinak
megismertetésére (DélKelet Ázsia, Szibéria, India).
A tantárgy tematikája és szemlélete lehetővé teszi, hogy a hallgatók számos távoli
kultúrával megismerkedjenek, és e kultúrák másságát értsék és elfogadják. A
hallgatók a tantárgy elvégzése után képesek lesznek a jelenkori globális és
multikulturális jelenségeket, illetve az azokat mozgató társadalmi folyamatokat
érzékenyen felismerni és értelmezni. Az alapszakon megszerzett ismeretekre építő
előadások, a nagy hallgatói aktivitást, illetve az önálló munkát igénylő olvasó
szemináriumok és gyakorlati elemzések pedig olyan képességeket fejlesztenek,
amelyek segítségével a hallgatók távoli, idegen kultúrákban is tudnak önálló
tudományos kutatómunkát végezni.

Kötelező olvasmányok:
Geertz, Clifford. Az értelmezés hatalma. Budapest (Századvég), 1994.
Malinowski, Bronislav. Baloma. Válogatott írások. Budapest (Gondolat), 1972.
Mauss, Marcel. Szociológia és antropológia. Budapest (Osiris), 2004.

Ajánlott olvasmányok:
Edward W. Said. Orientalizmus. Budapest (Európa), 2000.
Boas, Franz. Népek, nyelvek, kultúrák. Válogatott írások. Budapest (Gondolat),
1975
Csepregi Márta (Szerk.) Finnugor kalauz. Budapest (Panoráma), 2001.
Gáthy Vera (Szerk.) Falvak és kasztok a változó Indiában. Budapest (ELTE
MTA), 1985.
KATN07 Kutatószeminárium
A tantárgyat kötelező teljesíteni.
A tantárgy mérföldköve: MK1. A mérföldkő a következő ösvényekhez tartozik:
Néprajz MA Kulturális antropológia szakirány
Felelős tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
Felelős oktató: Nagy Ilona dr.
A tantárgy teljesítési feltételei:
· A tantárgyban gyűjtendő összesen: 20kr
· Kötelezően teljesítendő tárgyelem(ek): KATN0701 (10kr), KATN0702 (10kr)
Tárgyeleme(i):
KATN0701 Kutatószeminárium 1.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Szeminárium
· Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 1. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
A tantárgy célja a néprajzi és kulturális antropológiai adatgyűjtés, rendszerezés,
feldolgozás módszertani eszköztárának bemutatása, elsajáttítatása, fejlesztése. A
hallgató választható kutatási témákhoz igazodva fejleszti ismereteit, készségeit és
jártasságát az adattári és levéltári adatgyűjtés, értelmezés, adatbáziskezelés
gyakorlatában, továbbá a tárgyleírás, tárgyegyütteselemzés készítésében, a
genealógiai adatfelvétel és elemzés, az életútinterjúkészítés és elemzés, a mentális
térkép készítés és elemzés, proxemikai megfigyelés és elemzés… stb.
gyakorlatában.
A tantárgy elvégzése képessé teszi a hallgatót, hogy választott kutatási témájának
adatgyűjtési, kiválasztási, rendezési és ellenőrzési koncepcióját önállóan
megválassza, adatkezelési módszereit magabiztosan kezelje, módszertani
felkészültségét korszerű szakirodalom segítségével önállóan fejlessze.

Kötelező olvasmányok:
Bodrogi Tibor: A néprajzi anyaggyűjtés módszere és jelentősége. Ethn. LXV. 581
592. 1954.
Borsányi László. A megfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. Ethn.
XC. 5382. 1988.
Eriksen, Thomas Hylland. Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a
szociálantropológiába. (Innen A terepmunka és értelmezései fejezet, 4058.)
Budapest (Gondolat), 2006.
PaládiKovács Attila. Tárgyunk az időben. Néprajzi kihívások és válaszok.
Debrecen, 2002.
Ajánlott olvasmányok:
Babbie, Earl. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Budapest (Balassi), 2003.
Mason, Jennifer. Kvalitatív kutatás. Budapest (Jószöveg Műhely), 2005.
KATN0702 Kutatószeminárium 2.
A tárgyelem teljesítésével megszerezhető kredit: 10kr
Kezelő tanszék: NéprajzKulturális Antropológia Tanszék
A tárgyelem teljesítésének feltétele: 10 kredit összegyűjtése.
A meghirdetett kur zusokra vonatkozó adatok:
· Várható kurzustípus: Szeminárium
· Várható teljesítési mód: Gyakorlati jegy (ötfokozatú)
· Várható óraszám: hetente 2 óra
· A kurzusmeghirdetés várható ideje: minden félévben
· A tárgyelem kurzusait elsősorban a következő hallgatóknak ajánljuk: 1.
szemeszteresek
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter előtt: 1. szemeszter
· A tárgyelem kurzusait NEM ajánljuk a következő szemeszter után: 4. szemeszter
Leírás:
Tantárgy leírása:
Téma: A tantárgy célja a hallgató hozzásegítése záródolgozatának megírásához, a
tudományos kutatás elméletének és gyakorlatának elsajátításához és gyakorlásához,
végső soron a doktori iskolák képzésébe való becsatlakozáshoz. A tantárgy
elvégzése során az oktató tutori rendszerben segíti a hallgatót választott témája
forrásbázisának kiválasztásában, összegyűjtésében, rendszerezésében, az
értelmezési keret kidolgozásában, a vonatkozó elméleti és tematikus irodalom
összeállításában, feldolgozásában, kritikai felhasználásában. Az oktató
figyelemmel kíséri a hallgató önálló munkáját és törekvését, egy koherens, a
tudományszak elvárásainak, a közlés szabályainak megfelelő tudományos szöveg
létrehozásában.
Módszer: Az önálló kutatás elvégzéséhez elengedhetetlen módszertani alapozás a
szakmai törzsanyag és a választott szakirány elvégzése során történik. A
kutatószemináriumot a hallgató által kiválasztott oktató vezeti, elsősorban tutori
rendszerben, intenzív konzultációk formájában tereli a hallgatót a záródolgozatot
megalapozó kutatás megvalósulásában, a záródolgozat létrehozásában.
A kutatószeminárium, 2. negyedik félévének teljesítési feltétele:
A szakdolgozat benyújtását nyilvános szakmai vita előzi meg, melyen a hallgató
rövid előadásban ismerteti a szakdolgozat témáját, téziseit, a felhasznált forrásokat

és szakirodalmat, a munka főbb eredményeit. A nyilvános szakmai vitán a hallgató
válaszol a szakdolgozat témájában felmerülő kérdésekre, melynek minősítése
határozza meg a szakdolgozati szeminárium osztályzatát.
Kötelező olvasmányok:
Havasréti József. Tudományos írásmű. Bölcsész Konzorcium. CDRom. 2006.
Medick, Hans. Misszionáriusok a csónakban. Néprajzi megismerésmódok kihívása
a társadalomtörténettel szemben. In Vári András (Szerk.) Misszionáriusok a
csónakban. Budapest, 1988, 62109.
Ajánlott olvasmányok:
Kovács Éva – Vajda Júlia. Leigazoltam a zsidókhoz. Thalassa (5) 12: 228246.
1994.
Majoros Pál, dr. Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen gyorsan jó
diplomamunkát? Budapest (Nemzeti Tankönyvkiadó), 1997.

