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A bevezető kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a kulturális antropológia
alapfogalmaival és az antropológiáról vallott különböző felfogásokkal. Az átfogó témákat tárgyaló
előadások bevezetnek a kulturális antropológia alapelveibe, kérdésfelvetésébe, problémalátásába,
módszereibe. A főbb 20. századi iskolák elméleti és módszertani irányzatainak az elemzésével azt is
bemutatja, hogy a terepmunka során közvetlenül szerzett tapasztalatok és információk révén hogyan vált
az antropológia a kultúrákat és a társadalmakat tanulmányozó többi szaktudománytól független, önálló
tudományággá.
Tematika
1. Az antropológia fogalma, helye a tudományok rendszerében. Az antropológiai kutatás
tárgya, a kutatás módszere. Az antropológia és a társtudományok. Az antropológia szakterületei.
Az emberi különbözőségek megértése. Az etnocentrizmus. A holisztikus szemléletmód lényege.
Szakosodás az antropológiában (kulturális antropológia, régészet és fizikai antropológia) Az
interdiszciplináris kutatások (jogi antropológia, szociobiológia, orvosi antropológia, kulturális
ökológia, pszichológiai antropológia) és az antropológia egysége.
2. A saját társadalom antropológiai kutatása. A más kultúrák és a saját kultúra vizsgálatának
előnyei és hátrányai. Korunk antropológus ideálja és a terepmunka új követelményei (komplex
társadalmak kutatása)
3-4.Elmélet és módszer a kulturális antropológiában. Evolucionizmus, pozitivizmus,
diffuzionizmus, történeti partikularizmus, kultúra és személyiség, funkcionalizmus, strukturális
funkcionalizmus, strukturalizmus, neoevolucionizmus, posztmodern antropológia, szimbolikus
antropológia, kulturális materializmus, interpretativ antropológia, feminista antropológia, kritikai
antropológia.
5. Antropológia kultúrafogalmak. Társadalom, civilizáció, kultúra, Tylor, Boas, Malinowski,
Benedict, Freud, Geertz kultúrafelfogása, elitkultúra, populáris kultúra, szubkultúra.
6. Az antropológiai terepmunka lényege: a résztvevő megfigyelés. Az etnográfiai terepmunka. Az
etnográfiai írás.
7. Gazdasági rendszerek. Gazdaság és társadalom, egyéni és közösségi tulajdonviszonyok,
termelés, fogyasztás, elosztás, csere, örökösödési viszonyok.
8. Politikai rendszerek. Társadalmi osztályok és kasztok, osztály nélküli és osztálytársadalmak,
kasztrendszerek, komplex társadalmak, szolgaság intézménye a „primitiv” társadalmakban.
Hordák, törzsek, államok, szegmentális társadalmak.
9. A társadalmi kapcsolatok rendszere. Szerep és státusz, egyén és csoport, formális, informális
csoportok, elsődleges és másodlagos csoportok, házassági formák, lakóhely választási szabályok,
család és háztartástípusok, a család funkciói, a család szerkezete, monogámia és poligámia,
kiscsalád és nagycsalád, nemzetség.
10. Rokonsági rendszerek. Affiniális, konszangvinikus, fiktív rokonság, leszármazási rendszerek,
leszármazási csoportok, egyenesági, oldalági rokonság, matrilineáris, patrilineáris leszármazás,
rokonsági terminológia típusok.
11-12. Kultúra és világkép. Vallási rendszerek és kultuszok. Vallás és ideológia, szent és profán,
mitológia, kultusz, animizmus, totemizmus, mana, tabu, mágia, sámánok és papok, istenhit.
A számonkérés módja: kollokvium (írásbeli vizsga az előadás és a kötelező irodalom anyagából)
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