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többet és többet kíván megtudni ezekről a könyv so-
rán hozzánk egyre közelebb kerülő fényképhasználó 
nőkről, ünnep- és hétköznapjaikat megörökítő csalá-
dokról, akiket úgy kezdünk ismerni, mint a szerzői 
fi lmek alkotóit, hivatásos fényképészeket. Ez a köz-
elkerülés viszont abból a szempontból szükségszerű, 
hogy meg kell értenünk, milyen társadalmi, gazdasá-
gi, szocializációs feltételei vannak a fotós és amatőr 
fi lmes médiumhasználat kialakulásának, a szülők 
és felmenők végzettsége, neveltetése, a lakóhely és 
adottságai milyen szerepet töltenek be a fotózási, fo-
tógyűjtési, fi lmezési szenvedély kialakulásában.

Mindkét kötet struktúrája a társadalomtudo-
mányi disszertációk formai sajátosságait hordozza. 
Szalma Anna-Mária könyve hét nagyfejezetre és két 
nagyobb egységre oszlik. Az első egység a kutatás 
elméleti, módszertani és operacionális megalapozá-
sát tartalmazza négy fejezetben, a második egység-
ben a fényképkorpuszok olvasatai kerülnek sorra. 
A zárófejezetben olvasható az a kísérleti vizsgálat, 
mely a fényképarchívumot vizuális élettörténetként 
értelmezi, s mely e kutatás kétségkívül legfontosabb 
hozadéka. Blos-Jáni kötetének hat nagyfejezete a 
következőképpen strukturálódik: az első fejezet a 
privát fi lm fogalmát, kutatási tradícióit vizsgálja, 
a második viszont tágít a kutatási kérdésen, ami-
kor annak jár utána, hogyan kerülnek a médiumok 
privát használatokba, s a vizuális önreprezentáció 

médiumai milyen egymásmellettélést valósítanak 
meg. Más irányba tágít a következő egység, mely a 
családi médiagyakorlatok történeti stádiumait, az új 
technológiák családokba való bekerülését vizsgálja. 
Az 5. és 6. fejezet megy közel a vizsgálat tárgyához: 
a research design-t tartalmazó ötödiket a kutatás for-
rásait alaposan körüljáró és archívumtörténetet adó 
hatodik követi, hogy a hetedik kvalitatív elemzése 
a kameratekintet történetével feszes lezáró elemzést 
adjon. A könyveket hasznos, igényes mellékleteik 
miatt módszertani mintaként is érdemes fi gyelembe 
venni. 

Egyetlen dolgot sajnáltam csak a két kötet olva-
sása során, hogy e folyamatok elemzésében a literacy 
fogalma nem vagy csak nagyon érintőlegesen került 
elő. E fogalom az elmúlt három évtized vizualitás ku-
tatásának központi kategóriája, hiszen éppen annak 
megértésében lehet segítségünkre, hogy a kortárs, ké-
pek uralta társadalom milyen műveltségformákat kí-
ván meg, ír elő, s hogy e műveltségformáknak milyen 
előzményei lehetnek. Ez a két első rendszeres erdélyi 
kutatás a lokális multimediális vizuális műveltségről, 
s ezért is lenne fontos a műveltségszerkezet megérté-
sében kijelölni helyüket. E zárómegjegyzés azonban 
nem módosítja a zárszót: olvassák élvezettel, forgas-
sák haszonnal mindkét munkát, mert rászolgálnak a 
fi gyelemre.

Keszeg Anna

„Megengedem ö nmagamnak, hogy ismé t tü ndé rkert legyen”

Hubbes László Attila − Povedák István (szerk.): Már a múlt sem a régi… 
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A mindennapi kultúra felé forduló kutató azt a 
változatos módot hivatott feltárni, mellyel az egyé-
nek átélik, újraalkotják, megjelenítik a múltat az 

életük pillanatnyi jelenében. Vagyis a kortárs disz-
ciplína kapcsolata eltér a történeti antropológiától, 
mert az elmúlt események etnográfi ai feltárásán 
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túllépve annak jelenben történő megteremtődése 
került a fókuszba: „a múlt összekötése a jelennel 
jellegzetesen antropológiai cselekvés”. (Erről bő-
vebben lásd Marilyn Silverman – P. H. Gulliver: 
Historical Anthropology and Ethnographic 
Tradition. = Approaching the Past: Histroical 
Anthropology Through Irish Case Studies. New 
York, Columbia University Press. 1992. 35.). Ez a 
megközelítés a történelem és az emlékezet prob-
lematikus megkülönböztetését is áthidalja. Túllép 
azon az elképzelésen, melyben a történelem az 
igazolt, tényszerű valóságként jelenik meg, amihez 
képest az egyéni emlékezet esetlegesen és relatív 
értelmezhető színfoltként kapcsolható, és az ellen-
tétes elképzelésen is, ahol a történelem a kanoni-
zált, tehát erősen megkérdőjelezhető konstrukci-
óként jelenik meg, melyet az egyéni emlékezetek 
széthúzó közlései képesek csak teljessé tenni. 2014 
őszén a Tomszki Állami Egyetem konferenciáján 
vettem részt, ahol a dékán megnyitóbeszédében 
feddőn fordult az ifjú kollégák felé, felhívva fi -
gyelmüket, hogy a nagy honvédő háború kritikai 
elemzése kifejezetten bűnös gondatlanság, magára 
valamit is adó kutatónak illik – a modern történet-
írás más szirénhangjaival egyetemben – messzire 
elkerülni. Ennek az emléknek a fényében csak üd-
vözölni tudom azt a törekvést, mely az új magyar 
(vagy újmagyar) mitológia társadalmi funkciójának 
és jelentőségének tudományos igényű feltárását 
tűzte ki célul. Elsőre nem tűnhet összevethetőnek a 
két problémakör, de még ha eltérő is természetük, 
vizsgálatuk nehézségének forrása azonos: a jelen 
feszültségei, érdekei, és félreértései. 

A MAKAT Modern Mitológiakutató Műhely 
védőszárnyai alatt 2015-ben megjelent Már a múlt 
sem a régi… Az új magyar mitológia multidiszcip-
lináris elemzése című kötetének témaválasztásá-
val kapcsolatban a két szerkesztő, Hubbes László 
Attila és Povedák István előszavával egyetértve 
nekem is meggyőződésem, hogy egy jelenség el-
lentmondásos vagy konfl iktusos természete soha 
nem a téma „rosszaságából” fakad, hanem az ana-
litikus tisztánlátás hiányából. Az új magyar mitoló-
gia multidiszciplináris elemzése kötet kétségkívül 

hiánypótló kezdeményezés. A magyarság jelené-
ben megjelenő mitológiával foglalkozni nem hiá-
bavaló, és egyben nem is hálás feladat. A kutatások 
körüli frusztráció, félelem, agresszió és kommuni-
káció-képtelenség többet árul el jelenünkről, mint 
maga a kötet tárgya. A zavar már magukkal a fo-
galmakkal kezdődik. A szavak időben és térben 
változtatják jelentésüket, és a „magyar”, illetve 
„mitológia” e sorok írásának pillanatában nehezen 
közelíthetők meg semlegesen. Még ha értéksem-
leges, objektív kutatói érdeklődésről is van szó, a 
publikáció befogadó közege már bizonyosan nem 
lesz az. A társadalmaknak, közösségeknek nincs 
a szó objektív, neurológiai értelmében memóriája 
– de mégis beszélhetünk kollektív emlékezetről, 
az azt alkotó személyek emlékeinek kommuniká-
ciójáról és annak értelmezéséről. Az elmúlt száz 
év sajnálatosan bőven gyarapította ezt olyan ese-
ményekkel, melyek nyomán jogosnak tekinthető a 
felmerülő bizalmatlanság, amennyiben valaki „ma-
gyar” témához nyúl. Sokakban és sokféleképpen 
fogalmazódhat meg a félelem. Mi lehet ezzel a cél-
ja: nevetségessé teszi, kizsákmányolja, kirekeszt 
belőle, vagy ellenem fordítja? A bizalmatlanság, 
idegenkedés lehet bármilyen jogos, mégis helyte-
len. Érzelmeink és félelmeink nem küzdhetik le a 
tényt, hogy egyazon térben és időben létezünk, ami 
az együttélésre predesztinál minket, mely lénye-
gesen kellemesebbé tehető a kölcsönös megértés 
közösségében. Ez a környezeti nehézség ugyanak-
kor nem gyengesége, hanem erőssége a kötetnek. 
Viharos szélben veszélyesebb vitorlázni, de na-
gyobb sebességet is lehetővé tesz, úgy a kutatónak 
is – bár lelkileg megterhelő lehet – a publikáció 
fogadtatása csak újabb ajtókat nyit az őt körülvevő 
valóság megismerésére. Ilyenformán a magát négy 
részre tagoló kötet – módszertani kérdésfelveté-
sek, hősök esettanulmányai, rituális reprezentációk 
elemzése és a specifi kusan Székelyföldhöz köthető 
mítoszépítés – önmagában is értékes kezdeménye-
zés, és nem kevésbé kísérleti inger, ami még inkább 
indokolttá teszi, hogy nyomon kövessük sorsát.

A kötet, az azt olvasó kutatók számára, leg-
hasznosabb része az Elmélet–Módszertan fejezet, 
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melynek hiánypótló természetét mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a kötet elemző részeinek olvasá-
sakor első gondolatként éppen az merül fel, hogy a 
szerzők mennyit profi tálhattak volna munkájuk so-
rán ennek a fejezetnek az ismeretéből. A. Gergely 
András az elméleti és módszertani rész megkezdé-
sekor/elején felhívja fi gyelmünket a mítoszkutatás 
kortárs paradigmáira, mivel alapvetően vékonyabb 
a határ az vélelmezetten objektívan igaz történe-
lem és az objektívan fi kciónak minősített mítosz 
között. A történelmi tény minden tényszerűsége el-
lenére is csak a jelent benépesítő biológiai létezők 
képzetein keresztül válik valóságossá, ahogy a mí-
tosz is az azt elmesélők és értelmezők közösségé-
ben nyer értelmet. A kortárs antropológia ahelyett, 
hogy a múltat elsődlegesen a jelen előszavaként 
vagy etnográfi ailag feltárható zárt világokként ke-
zelné, inkább egy konstruktivistább, jelenorientált 
megközelítést képvisel, azaz rámutat, hogy a múlt 
eseményeinek képzetét milyen szelektív módon 
hívják elő, és használják a jelenben. Az aprólékos 
antropológiai vizsgálat, mely feltárja, hogy egyes 
közösségek miként kanyarítanak ki maguknak sa-
ját szeleteket a történelemből, miként emlékeznek 
meg egyes eseményekről, és hagynak fi gyelmen 
kívül másokat, ekképpen létesítve kapcsolatot 
múlt, jelen, és jövő között a mindennapi létezésük 
során – a tudományterület európai képviselőinek 
egyik fő fókuszpontjává vált az elmúlt két évtized-
ben. Az ez irányú munkák elsődlegesen a nemzeti 
történelem lokális megjelenési formáit, ezek eset-
leges eltéréseinek módját, az állami és közösségi 
szinten megélt múlt kapcsolatát kívánták feltárni. 
A történelemtudomány monolitikus valóságainak 
árnyékában létező alternatív történelmi narratívák 
meg élmények feltárásával az antropológia nem-
csak a partikuláris történetek jobb megértését se-
gíti, de általában annak feltárását szolgálja, milyen 
sokféleképpen lehet történelmet létrehozni.

Voigt Vilmos módszertani ajánlásában arra 
ösztönöz minket, hogy a látszólag szétszaladó téma 
összefüggő vizsgálati egységeit, megismételhető 
módszerrel kutassuk. Az általa javasolt szemiotikai 
négyszög, mely több, mint jelentések polaritásának 

leírása, hanem értelmező eljárás is egyben. A kuta-
tás során a különböző területek fókuszának összes-
ségét kell szem előtt tartani, mivel az egyes elem-
zési ráközelítések nem jelentik azt, hogy az ezáltal 
eltűnő részletek érdektelenek lennének. Ez a folya-
matosan jelen lévő feszültség az elemzés külön-
böző dimenziói között azonban olyan sajátossága 
a kortárs társadalomkutatásnak, ami a diszciplína 
erejét és életközeliségét biztosítja.

Hoppál Mihály meglátása szerint a mondák, 
mítoszok, néphitek anyagainak vizsgálata segíthet 
nemcsak a megjelenített, de a meg nem jelenített 
emlékek regisztrálásában és megértésében is, és 
felhívja fi gyelmünket, hogy a kutató feladata nem 
a romantikus, önmitológiák lerombolása lenne, ép-
pen ellenkezőleg: a cél annak a megértése, hogy 
a különböző elemek elhallgatása vagy kiemelése, 
a különböző morális pozíciók kommunikálása mi-
ként működteti a közösség mindennapi életét, és 
miként horgonyozza annak identitását az örökösen 
változó jelenbe.

A módszertani rész szerzőinek eltérő megkö-
zelítésében közös pontként azért felsejlik, hogy a 
mitológia – még ha az újmagyar is – elemzések-
kor egy prezentista álláspontra kell helyezkedni 
abból a megközelítésből, hogy az elemzés jelene 
szükségszerűen a múlttá válik, mint ahogy minden 
lejegyzett jelenben bekövetkező esemény automa-
tikusan múlttá változik. Így a jelen elemzési néző-
pont jelenik meg, és nem állítható, hogy kiemelt 
jelentőséggel bírna a múlttal szemben, éppen el-
lenkezőleg, a jövő születése tulajdonképpen a múlt 
jelenben történő megtestesülésén keresztül történik 
meg.

A Mítoszok hőseivel és tereivel foglalkozó 
fejezetben Povedák István a folytonosan remito-
lo gizálódó Szent István alakját igyekszik értel-
mezni számunkra. Az István-mítosz rockope-
raként újraéteremtődésének bemutatása remek 
gondolati folytatása a korábban lefektetetteknek. 
Mint írja: „A remitologizá ció  mű kö dé sé hez kell 
a tö rté nelem jelenvaló sá ga a mindenkori má ban, 
a jelen emberé nek kapcsolatkeresé se az adott 
tö rté nelmi korral. Ha aktualizá lni tudja hé tkö znapi 

E EM



SZEMLE 205

való sá ga szá má ra a tö rté nelmi szereplő t, akkor 
ismé t bekerü lhet a megé lt kultú ra á ramá ba.” (99.) 
István rockoperaként kezdődő új létezésében pedig 
csakugyan minden testet öltött, ami a kortárs belső 
politikai és nemzettudat szintjén elfojtásra került, 
amivel érthetővé válik a katarzis, mely szorosan 
kapcsolódik az alkotáshoz. Povedák értelmezésé-
ben ebből kifolyólag nem meglepő, hogy az újabb 
színpadra állításai körül az alapmű kanonizáltsá-
gából fakadó feszültség érzékelhető. Mint minden 
mítosz esetében, itt is a pontos megjelenítés elmu-
lasztása valóban túlmutat az esztétikai konzervati-
vizmuson, és az abban leírt valóságot veszélyezte-
ti. Ez a felismerés pedig túlmutat a folklorisztika 
területén, és jó példával szolgál arra, hogy a mo-
dernitás mítoszainak megértésén keresztül valóban 
feltárulnak a megfelelő belső tudás hiányában fel-
foghatatlannak tűnő közösségi mozgások mozga-
tórugói. Windhager Ákos az ősmagyar mítoszok 
újraírásának történelmi és jelenkori elemzésével 
kapcsolódik ehhez a felvetéshez, és bemutatja a 
téma organikusan változó tulajdonságát, egészen 
napjainkig, a hagyományok és ezekre épülő újabb 
és újabb rétegek elemzésével. Szeverényi Sándor 
szintén ebben a fejezetben helyet kapó írásában 
arra mutat rá, hogy amúgy a tudományos témák 
életét is átszőheti a mitikus értelmezési keret, 
esetünkben a fi nnugor rokonság „mítosza”. A mí-
tosz ebben az esetben azonban nem a tudományos 
kutatásban jelenik meg, hanem a körül, és annak 
ellenében. Ebben a fontos írásban Szeverényi jó ér-
zékkel tapint rá a mítoszképződés árnyoldalára is, 
melyben egy elutasítás, ellenállás okainak múltba 
veszése vagy megbukása esetén miképpen lép he-
lyébe a már minden racionalitást nélkülöző dacos 
ellenállás. Némileg egyszerűbben úgy is fogalmaz-
hatnánk, hogy nem tét nélküli annak a folyamatnak 
a felismerése, ahol egy tudományos kérdésben a 
szemben állók érveik kimerülésekor, a megismerés 
képessége végességének beismerése helyett ké-
nyelmesebb pályára váltanak, ahol ezek elveszítik 
jelentőségüket.

Csáji László Koppány és Csörsz Édua két 
írása remekül egészíti ki egymást, melyekben 

a rituális reprezentációk fejezetben a modern 
mitológia természetes tereit mutatják be. Mind 
Csáji etno-pogány csoportja, mind Csörsz bugaci 
kurultáj esemény elemzése szorosan kapcsolódik 
Szeverényi meggyőző, de borúlátó írásához. A két 
írásban egyfelől megjelenik az áltudományos és 
zavaros valóságértelmezés Szeverényi által felrótt 
valósága, de ennél fontosabb, hogy a szubkultúrá-
hoz a közbeszédben egyáltalán nem kapcsolt nyi-
tottság is megmutatkozik. A látszólag egymásnak 
ellentmondó hiedelmek békésen megférnek egy-
más mellett, talán éppen egymás katalizátoraiként 
működnek, és ez akkor is jól mutatja a modernitás 
mítoszainak adaptációs képességét és közösségte-
remtő erejét, ha Csörsz elemzéséből ennek kiáb-
rándítóan üzleti oldala is kiviláglik. Mindenesetre 
kétségtelen, hogy a téma nem érthető meg pusztán 
az új mitológia szövegszerű elemzésén keresztül. 
Ez a két áttekintés ráadásul egyben arra is példa, 
hogy az identitásépítés milyen élő, folytonosan 
változó, az önellentmondásokat se nélkülöző fo-
lyamat, ami lényegesen barátságosabb és békésebb 
is lehet, mint elsőre gondolhatnánk.

A kötet célkitűzése beleillik abba a folyamatba, 
melyben a nyolcvanas évektől kezdődően az antro-
pológia a múlt és a jelen kapcsolatának új szintje-
it kezdte el feltárni, pontosabban annak a módjait 
kezdték el megismerni, hogy miként találják fel 
a tradíciókat, és miként konstruálódik a történe-
lem. A kutatások fókuszát a nemzetállamok által 
kialakított történelmek és genealógiák és az ezek-
ből levezetett önlegitimációk adták. Az ez irányú 
tudományos munkák lendületét tovább fokozta az 
identitáspolitika jelentőségének növekedése, mely 
keretei között a különböző nem államalkotó közös-
ségek kikezdeni próbálták a nemzetállamok törté-
netalkotási hegemóniáját, amivel egy időben igye-
keztek saját kulturális és történelmi egyediségüket 
is kifejezni. Ez a folyamat az Új Nemzeti Mítoszok 
Székelyföldön fejezet írásaiban különösen érthe-
tővé válik. A székelyföldi kutatások érdekességét 
az a kettősség adja, hogy történelmi helyzetéből 
adódóan az itt élő közösségeknek egyszerre kell 
fellépnie a román állam homogenizáló törekvései 
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ellenében és egyediségük megtartása mellett szink-
ronizálni a Magyarországról érkező hatásokat. 
Hubbes László és Fejes Ildikó két különböző, de 
következtetéseiben igen hasonló írásban éppen 
erre a folyamatra hívják fel a fi gyelmünket, és az 
új nemzeti mitológiák székelyföldi változatainak 
számbavétele mellett a Magyarország irányából 
érkező „újabb” etno-pogány mozgalmak beáram-
lásának hatásait is vizsgálják. Hubbes példaként 
a történelmi egyházak képviselőinek kettős be-
avatottságát ismerhetjük meg. „Ő k lelké szké nt 
is meggyő ző dé ssel vallanak é s gyakorolnak egy 
olyan (nemzeti jellegű ) kereszté ny-pogá ny szink-
retizmust, amely egyé bké nt ö sszeegyeztethetetlen 
lenne felekezetü k hitelveivel.” (248.) Ezzen a gon-
dolatmeneten végighaladva Hubbes rávilágít, hogy 
óriási hibát követ el, aki a megértést a tudományos 
racionalitás felől kísérli meg, mely bár kínálhat-
ja az értelmezési keretet, nem képes hozzáférni a 
hitbeli tartalmakhoz. Ugyanakkor nem engedi el-
felejteni, hogy ezek kiáramlása a társadalmi térbe 
nagyon is valóságos hatásokkal bírnak. Mint írja: 
„Az ú j nemzeti mitoló gia a radiká lis jobboldallal 
é s má s marginá lis szervező dé sekkel együ tt jelentő s 
mó don befolyá solhatja a tá rsadalom mozgá sait, 
mikö zben nagymé rté kben hozzá já rul egy á tformá lt 
nemzeti-tá rsadalmi ö nké p á talakulá sá hoz.” (253.) 

A kötet más és más megközelítést választó, de 
mégis egy irányba tartó írásaiban megmutatkozik, 
hogy a mítoszok, a szó hétköznapi értelmében, 
nem „kitalációk”: a kultúra, melyben elmesélik 
őket, tudja, hogy annak a viszonyrendszernek a 
teljes ábrázolására szolgálnak, mely életünk min-
den területére kihat. Az egyén megtudhatja, milyen 
a világ, melyben él, miért vált olyanná, és milyen 
benne az ember, miként kell viselkednie, és miként 
járjon el morálisan kritikus pillanatokban. Ezek a 
történetek nem régi mesék fejlesztett, aktualizált 
verziói, ami a történeti háttér ismerete nélkül is 
nyilvánvaló. A mese a közösségben tudatosan nem 
valóságos, morális mondanivalójú történet, mely-
nek tanúságai fontosak, de nem festenek totális 
képet létezésükről. Ebben az értelemben – vagyis 
a mítoszt az ember felől közelítve – válik igazán 

értelmezhetővé Kerényi Károly azon állítása, hogy 
a héroszokkal nem járunk el igazságosan, ha bi-
zonyítjuk történelmi mivoltukat. (Lásd Kerényi 
Károly: Görög mitológia. Gondolat Kiadó, Bp. 
1977. 187.) Hiszen a történetet újra és újra megje-
lenítő rítusokon keresztül az istenek és héroszok a 
jogos elválasztás ellenére is egyazon teret népesítik 
be. Ahogy a hérosztörténetek elválnak az isteni tör-
ténetek első korszakától, melyek az idő előtti idő-
ben játszódnak, és tetteik „történeti időben” vagy 
szoros közelében kapnak helyet, úgy a moderni-
tásban elmesélt történetek hőseik fi zikai eredetije 
akár az írott történelem részeként is létezhetett. 
Ugyanakkor a mítosz belső, totális logikájában ez 
az elválasztás szükségtelen. Tekintve, hogy mind-
kettő egy és ugyanazon totális valóság megformá-
lására és magyarázatára szolgál, és minden ellent-
mondást felold a szakrális köd, melyben betölti 
szerepét. A mítoszok olyan meghatározó részét ké-
pezik egy embercsoport tanult hagyományainak és 
életmódjának, hogy maguk sem érthetőek meg az 
eredeti társadalmi környezet nélkül. A mítosz tehát 
nem csak egy része a kultúrának, alapvetően átszö-
vi azt, állandóan jelen van benne, és szabályozza az 
élet minden mozzanatát. Ez termékeny értelmezési 
keretet biztosít a téma vizsgálatára. Ahogy Kerényi 
is ráérzett arra, hogy a hérosz szükségszerű vele-
járója a mitikus homály, és kutatása szempontjá-
ból nem is érdemes azon elmélkedni, hogy valódi 
személyről beszélünk-e, hiszen a mítosz olvasatá-
ban ez nem kérdés, hanem evidencia. Mindössze 
valódisága nem egyezik a történészek elvárásaival. 
Mitikus teljessége pedig csak és kizárólag a vele 
együtt szimbiózisban létező kultúra ismeretével 
válhatna teljessé, mely az idő problematikája foly-
tán lehetetlen számunkra. Mindez természetesen 
nem jelenti azt, hogy parttalan okoskodásra lenne 
kárhoztatva a téma. A mítosz a vele élő kultúrát 
átszövő teljessége révén, akár még jobb híján is, 
kiindulópontja lehet egy máshogy meg nem ér-
tethető gondolati rendszerbe való bepillantásnak. 
Ezek a mítoszok már a mieink, és tudatlanul is át-
szövik és meghatározzák létezésünket. Miközben 
beláthatjuk, hogy a velünk élő mitológiák, eredeti 
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formájukban, már ha léteztek egyáltalán, nem a 
„hozzánk” tartoztak, mégis hatottak kultúránk je-
lenlegi formájának kialakulására, most már el-
idegeníthetetlen részét képezik. Részeként mind-
annak, ami meghatározza világunkról alkotott 
képünket, ezáltal saját modernitásunkon keresztül 
fogalmazódik újra a múlt, melyből származtatjuk. 
Így példázva, miként jelenik meg a totális való-
ság és benne az ember létezésének mozdíthatatlan 
magja. Így aztán a mitikus evidenciával állíthatjuk, 

hogy minden emberi közösségnek létezik mitoló-
giája, és ez a modernitás villanyfénye mellett se 
veszített fontosságából. Annak magyarsága pedig 
tévesen tekinthető soviniszta jelzésnek, mindössze 
az a szűkítő elem, amivel kutathatóvá, partikuláris-
sá válik, és mely vizsgálódáson keresztül jobban 
megismerhetjük magunkat. Magyarország kultúrá-
inak kortárs mitológiája olyan téma, amivel többet 
és többeknek kéne foglalkozni.

Szabó Miklós
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Belépés jelszóval! – üzeni a Replika társada-
lomtudományi folyóirat 90–91-es száma, amely az 
online világok és kutatási módszereik bemutatásá-
ra vállalkozik. Farkas Judit és Lajos Veronika szer-
kesztette a tematikus számot. Az általuk jegyzett 
Előszó akár elsőszámú recenziónak is tekinthető, 
amelyben összefoglalják a lapszám problémaho-
rizontját és a tanulmányok kérdésfelvetéseit: „Az 
internetkutatásra fókuszáló 90. Replika-szám a(z 
elektronikus) médiahasználat és az internetes ku-
tatások problémakörét mutatja be különböző disz-
ciplináris (kulturális antropológiai, néprajzi, szo-
ciológiai, kommunikáció- és médiatudományos, 
nyelvészeti) megközelítésekből” – írják (7. ).

Jól bizonyítja a diszciplináris sokszínűséget a 
szerzők szakmája, akik között van nyelvész, nép-
rajzkutató, folklorista, jogász, kulturális antropoló-
gus, kommunikációkutató, etnográfus és médiaku-
tató egyaránt. A tanulmányok inkább módszertani 
és elméleti tapogatózásnak tekinthetők, mintsem 
rendszerező összefoglalóknak, többjük is felhív-
ja a fi gyelmet kísérleti jellegére. A tíz tanulmány 
jól illeszkedik a Replika közelmúltbeli tematiká-
jába, ami a genderkutatás (85–86. szám) a média, 

a nyilvánosság (95. szám), a Big Data (92–93. 
szám), összeségében korunk társadalomtudományi 
kihívásait veszi nagyító alá.

A médiaetnográfi a irányzataira és korszakaira 
refl ektál Szijártó Zsolt tanulmánya, hogy közelebb 
vigyen annak megértéséhez, hogy az új, digitális 
médiumok és az internet világában hogyan hasz-
nálhatók fel a kulturális antropológia hagyomá-
nyos módszerei és elméletei, és hogy az új helyzet 
hogyan hat vissza az antropológiai megismerés 
módszertanára. Az áttekintésben nyomon követ-
hető a kutatások súlyponteltolódása, a szövegköz-
pontú elemzésektől a tudományterület elmozdult a 
különböző kommunikációs helyzetek, médiumok-
hoz kapcsolható cselekvések, szociokulturális kon-
textusok, a mindennapi élet kutatásának irányába.

Mátyus Imre tanulmánya a terep fogalmának 
átértékelődését mutatja be az online interakciók és a 
virtuális etnográfi a terében. Az interpretatív és ref-
lexív fordulat eredményeire alapozva vizsgálja az 
etnográfi ai terep és a virtuális terep fogalmát. A ha-
gyományos terep az etnográfuson kívül az olvasók 
számára szöveggé formált tapasztalat, a kutató által 
„lefordított” és előállított valóság. A virtuális terep 
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