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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Magyar nyelv és irodalom 

Course unit title Magyar népi kultúra 

Course unit code 08МКМК0101 

Type of course unit1  optional 

Level of course unit2 Bachelor 

Field of Study (please see ISCED3) 0232 Literature and linguistics 

Semester when the course unit is offered winter 

Year of study (if applicable) 3 

Number of ECTS allocated 3 

Name of lecturer/lecturers dr. Ispánovics Csapó Julianna 

Name of contact person dr. Ispánovics Csapó Julianna 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

‒ 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

Megismertetni a hallgatókat a magyar népi kultúra alkotóelemeivel, jellemzőivel, jelenségeivel és folyamataival. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


A kurzus elvégzésével a hallgatók egy olyan ismeretanyagot sajátíthatnak el, melynek segítségével a magyar irodalom- és 
nyelvtörténet releváns jelenségeit komplex módon, a magyar népi kultúra kontextusában tudják elemezni. 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

Elméleti oktatás 
A népi kultúra fogalma. A magyar népi kultúra kutatástörténete. A magyar nép etnogenézise. A magyar népi kultúra 
Európában. A magyar népi kultúra régiói. 
I. Társadalom. Család, rokonság, a magyar falu társadalmi tagozódása, a közös munka és a közösségi élet alkalmai II. 
Anyagi kultúra. Településszerkezet, népi építészet, gazdálkodás (földművelés, állattartás). Életmód (táplálkozáskultúra). 
III. Szellemi kultúra. Népművészet (népviselet, díszítőelemek, zene, tánc, népköltészet). Népszokások. Népi 
hiedelemvilág. Népi vallásosság. 
A magyar népi kultúra jelene és jövője. 
Gyakorlati oktatás 
A hallgatók rövid beszámolói (prezentációi) a magyar népi kultúra témaköreiből. Hozzászólás, vita. 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Előadás, prezentáció, konzultáció, beszélgetés, vita, a hallgatók önálló munkája. 

REQUIRED READING 

Balassa Iván–Ortutay Gyula: Magyar néprajz. Budapest, Corvina, 1979. 
Voigt Vilmos: A magyar folklór. Budapest, Tankönyvkiadó, 1998. 
Мagyar néprajz nyolc kötetben. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1988–2012. 
http://mek.niif.hu/02100/02152/html/  
Borsos Balázs–Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói 1–2. Budapest, M-érték Kiadó Kft., 2011. 
Demény István Pál–Gazda Klára–Keszeg Vilmos–Pozsony Ferenc–Tánczos Vilmos: Magyar népi kultúra. Kolozsvár, Ábel 
Kiadó, 2008. 
Herman Bausinger: Népi kultúra a technika korszakában. Budapest, Osiris–Századvég, 1995. 
Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, Osiris, 2001. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz/adatok.html 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Az előadásokon való aktív részvétel 10, gyakorlati képzés – beszámoló 20, szóbeli vizsga 70 pont.  

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Hungarian 

 

 

 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz/adatok.html

