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Művelődéstörténet 4. − Népi kultúra a magyar magaskultúrában 
(tudományos és művészeti reprezentációk, folklorizmusjelenségek a 16−20. században) 

 

− tantárgyleírás − 

 

Évfolyam: Sapientia − EMTE, Kolozsvári Kar, II. évfolyam – 2017/2018., 2. félév 

Oktató: Tánczos Vilmos (e-mail: tanczosvilmos@yahoo.com) 

A tantárgy típusa: választható tárgy  

Heti óraszám: 2 óra előadás 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A kurzus célja:  

A kurzus első fele összefoglaló képet ad arról, hogy az újkortól kezdve hogyan 

reprezentálódik a népi kultúra a magyar magaskultúrában. Bemutatja a folklorizmus jellegű 

jelenségeket a művészet különböző területein (szépirodalom, zene, építészet, vizuális művészet 

stb.). Válaszokat keres arra kérdésre, hogy mi a jelentősége a hagyománynak a mai ember 

mindennapi életében, hogyan határozza meg a mai ember egyéni és közösségi azonosságtudatát, 

milyen szerepet játszik a tradíció a modern mítoszok kialakulásában. 

A kurzus második fele a magyar népi kultúra táji tagolódását ismerteti különös tekintettel az 

erdélyi magyar népi kultúrára. A nagytájak és kistájak népi kultúrájának bemutatása a történeti 

változás szempontjának figyelembe vétele mellett történik.  

A kurzus előadásaihoz vizuális szemléltető anyag (néprajzi filmek, fényképek stb.) tartozik. 

 

Munkamódszer 

Az előadásokat vizuális szemléltetés és a hallgatókkal való beszélgetés követi. 

 

Jelenlét 

A kurzusokon való jelenlét fakultatív, de − a vizuális szemléltetésre és az órák szemináriumi 

jellegére való tekintettel − ajánlott.  

A jelenlétet a következő módon értékelem: 

1.  A 75% feletti jelenlét beleszámít a vizsgajegybe a következő algoritmus szerint: 8 jelenlét 

= + 0,5, 9 = + 1, 10 = + 1,5, 11 = + 2, 12 = + 3 vizsgapont 

2. Az a hallgató, aki az órák legalább 50%-án nem vett részt (6 vagy ennél kevesebb jelenlét), 

a vizsgán az egyes témákhoz előírt kötelező szakirodalomból is vizsgázik, amelyekből plusz 

vizsgakérdést kap, amelyeknek értéke a vizsgajegy 1/3 része (3 vizsgapont). 

 

Vizsgakövetelmények, vizsgaanyag 

A félév végén, az utolsó tanítási órán a hallgatók írásbeli vizsgát tesznek. 

Vizsgakövetelmény: a kurzus tematikájának ismerete (az óravázlatok és az elektronikus 

vázlatok alapján), illetve 50% alatti jelenlét esetén az előírt szakirodalom ismerete. 

Az előadások elektronikus vázlatait a hallgatók a vizsga előtt megkapják (elektronikusan a 

kar honlapján). Ezek a vázlatok tartalmazzák az egyes témák részletes szakirodalmát is. A 

hiányzások esetére előírt kötelező szakirodalmat a hallgatók elektronikus formában személyes e-

mail címükre ugyancsak megkapják.  

A külföldi Erasmus képzésen résztvevő hallgatók elismertethetik a vendéglátó egyetemen 

felvett valamely művelődéstörténeti tárgy eredményét (lásd: igazolás űrlapja) vagy pedig itthon 
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vizsgázhatnak a kurzusok elektronikus vázlataiból és az egyes témák előírt kötelező 

szakirodalmából.  

 

 

TEMATIKA 

1. Febr. 13. – Az újkor ellentmondásos világképe Európában 

Vallás és racionalizmus. A barokk művészet: vallásos és világi barokk. A globalizálódó 

világ: a természeti népek.  

 

2. Febr. 20. – Az újkor Magyarországon 

A Regnum Marianum eszmeisége. A 18. századi vallásos népénekek. A csíksomlyói 

iskoladrámák. Kájoni János. 

 

3. Febr. 27. – 1. A felvilágosodás. 2. A romantika 

 

4. Márc. 6. − Az európai népi kultúra felfedezése 

A kishagyomány és a nagyhagyomány (R. Redfield). J. G. Herder eszméi. A nép 

felfedezésének esztétikai, politikai és intellektuális okai. A kulturális primitivizmus esztétikája. 

Európai gyűjtések. 

 

5. Márc. 13. – Népi kultúra és magyar nemzeti kultúra a 19. században 

 

6. Márc. 20. –A polgári nemzettudat szerkezete. Görög katolikusok Erdélyben 

 

7. Márc. 27. − A népi kultúra a 20. századi magyar kultúrában I.  

A századforduló népzenegyűjtései (Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán). A népművészet 

(Malonyai Dezső). A nemzeti építészeti stílus (Lechner Ödön, Kós Károly). 

 

8. Ápr. 10. A népi kultúra a 20. századi magyar kultúrában II. 

A falukutató mozgalom Erdélyben (Erdélyi Fiatalok, Venczel József). A nép az irodalomban 

(Tamási Áron, Móricz Zsigmond stb.). Erdély népi kultúrájának tudományos kutatása (a 

századforduló gyűjtései, tájegységi monográfiák, Kallós Zoltán gyűjtései stb.). 

 

9. Ápr. 17. – A kultúra rögzítésének technikai eszközei. A múzeumok. 

A medialitas kérdése a kultúrában. Szöveglejegyzés, fonográf, magnószalag, filmezés. Az 

archívumok és múzeumok. 

 

10. Ápr. 24. – Néprajzi film, antropológiai film, dokumentumfilm 

A néprajzi-antropológiai filmezés. A magyar néprajzi-antropológiai filmezés története. 

Módszertani és etikai kérdések 

 

Máj. 1.  – Hivatalos ünnep. 

 

11. Máj. 8. – Magyar néprajzi tájak, csoportok I. – A magyar népi kultúra táji tagolódása − 

elméleti kérdések. Dunántúl, Felföld, Alföld néprajzi tájegységei  
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12. Máj. 15. − Magyar néprajzi tájak, csoportok II. – Erdélyi néprajzi tájak. A moldvai 

csángók 

A moldvai csángó népi kultúra jelentősége. Középkori műfajok a moldvai csángó vallásos 

kultúrában (himnuszköltészet, vallásos népének, archaikus népi ima, szokásköltészet stb.). 

Moldvabánya művelődéstörténeti emlékei. 

 

13. Máj. 22. − Írásbeli vizsga 

 

AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 

Lásd: minden óravázlat elején! 

 


