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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.
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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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esetében a szerző hangsúlyozza annak mediatizált 
jellegét. Sorra veszi az online terepen folytatott 
etnográfi ai megközelítések lehetséges változatait 
a virtuális etnográfi ától kezdve a netnográfi án ke-
resztül a kiberetnográfi áig. Megállapítja, hogy az 
online tartalmak vizsgálatát össze kell kapcsolni 
az offl ine kontextusokkal, ezek komplementer jel-
lege miatt, ami az online etnográfi át a több terepű 
(multi-sited) módszer irányába mozdítja el.

Az online végzett etnográfi ai kutatások és az 
interaktív hipermediális technológiák etnográfi ai 
alkalmazásával kapcsolatos módszertani és elméle-
ti dzsungelben ígér ösvényt Nagy Károly Zsolt írá-
sa. Bemutatja a legfontosabb irányzatokat és azok 
egymásra vonatkozásának egy lehetséges olvasa-
tát, aminek célja, hogy rávilágítson: a technológiai 
újdonságok nemcsak a kutatás tárgyai, hanem egy-
ben annak módszerei és eszközei is lehetnek.

A diskurzuselemzés módszerére támaszkod-
va Csáji László Koppány esettanulmányában egy 
vallási mozgalom legitimációs technikáit elemzi a 
webes és weben kívüli diskurzusaikban. A közös-
ségben részt vevő megfi gyelőként vizsgált reprezen-
tációkat a vallási mozgalom internetes reprezentáci-
ójával veti össze, és bemutatja ezek egymást erősítő, 
de egymást kiegészítő jellegzetességeit is. A szerző 
felveti a diskurzuselemzés „antropologizációja” 
gondolatát, ami a felülnézeti, kétdimenziós diskur-
zus/idő modelljét egy háromdimenziós (diskurzus 
szintjei, terei és az idő) nézőpontba helyezné át.

A következő tanulmányban a magyar hardcore 
punk és a virtuális tér viszonyát vizsgálja Vásárhelyi 
Ágnes. A hardcore punk szubkultúra tagjai a main-
streammel szemben határozzák meg önmagukat, 
ami az irányzat underground jellegéből adódik. 
Belátható, hogy az internet nyújtotta nyilvánosság 
az exkluzivitás elvesztéséhez vezethet. Míg az első 
generációs magyar hardcore punkok az internet tér-
hódításában – bár maguk is használják azt szubkul-
turális célokra – az elkötelezettség és a hitelesség 
csökkenését látják, a fi atalabb generáció a „csináld 
magad” (DIY – do it yourself) szellemiségű kultúra-
teremtés eszközét látják benne, ami új perspektívá-
kat nyújt a szubkulturális cselekvés számára.

Fekete Mariann szociológiai szempontú elem-
zése egy zenei ízlés és preferencia alapján szerve-
ződő online közösség kultúrafogyasztási szokásait 
vizsgálja online kérdőív segítségével. A kutatás 
célja az internet demokratizáló hatásához fűződő 
várakozások felülvizsgálása volt. Az adatok fényé-
ben a szerző levonja a következtetést: „Az adatok 
alátámasztják azt a tézist, hogy az internet önma-
gában nem tesz csodát, nem teszi lehetővé, hogy 
az egyén minden előzmény nélkül aktív kultúrafo-
gyasztóvá váljon a világháló révén.” (115.)

Az internetes folklór témaköréhez kapcsolódik 
Glózer Rita tanulmánya, amelyben az internetes 
paródiavideókra és az ifjúsági médiahasználatra 
tér ki. Egy Youtube-csatornán megjelentetett pa-
ródiavideókat vizsgál, amelyek ismert hírműsorok, 
mozifi lmek, talkshow-k részleteiből remixelt al-
kotások, amelyek elsődleges célja a szórakoztatás 
és nevettetés. A deviancia látszólagos dicsőítése 
ironikus, refl exiv válasz a mindennapok feldolgo-
zatlan pluralitására és ambivalenciájára. Ez a faj-
ta megbotránkoztató szembesítés a valósággal az 
avantgárd esztétikájához nyúlik vissza, de a szerző 
Bahtyin nyomán a középkori karneválokban és ne-
vetéskultúrában látja ennek egyik első előképét.

A magyarországi 2014-s országgyűlési és eu-
rópai parlamenti választások folklórjának elem-
zésére vállalkozik Domokos Mariann és Vargha 
Katalin írása. A hagyományos műfajoknak az on-
line választási folklórban való megjelenései közül 
a Kossuth-nótát és annak variánsait vizsgálták, ami 
a konkrét személyekre adaptált változataiban kon-
textustól függően szimpatizáló vagy gúnyolódó 
szándékkal is elhangozhat. Az internetes politikai 
mémek (interneten divatszerűen terjedő jelenség, 
fogalom, kép, szöveg) közül a választások kapcsán 
a „Magyarország miniszterelnöke” mém variánsai 
kerültek bemutatásra. A szerzőpáros felhívja a ku-
tatási kihívásokra is a fi gyelmet: „nehéz előre meg-
választani a gyűjtésre legmegfelelőbb internetes 
felületet”. (165.)

Balázs Géza tanulmányában a netfolklór előz-
ményeit, elméleti és technológiai hátterét, nyel-
vi létmódját vázolja fel. A kutatási irányzatok 
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számtalan nyelvi változatát és elnevezését felsora-
koztató írás a folklórterjedés metaforáira is kitér, 
amelyek közül megemlíti a McLuhan-i „globális 
falut” vagy Martin Brouwer micéliumelméletét, 
ami „a gombafonalak szövedékéhez hasonlítja a 
médiainformációk terjedését”. (180.) A kommu-
nikációs technikák fejlődésével megduplázódtak a 
kommunikációs (nyelvi) létmódok, az elsődleges 
szóbeliség (élőszó) és írásbeliség (kézírás) mellett 
megjelent a másodlagos írásbeliség (nyomtatás, 
írógép…) és másodlagos szóbeliség (telefon, rá-
dió). A folklór és az új informatikai technikák fé-
nyében feladhatjuk a szóbeliség-írásbeliség dicho-
tóm megkülönböztetését, és inkább átmenetekről, 
határesetektről kell beszélni.

A folyóirat utolsó tanulmányát Vajda András 
jegyzi, aki a népi kultúra használatát, kontextusát, 
funkcióit vizsgálja a világhálón. A szerző tárgyalja 
a néphagyomány új környezetben való megjelené-
sét, amit a néprajzi szakirodalom folklorizmusnak 

nevez, a néphagyományok újraélesztését, a kitalált 
hagyományt, az örökség fogalmát, majd rátér az in-
terneten megjelenő néphagyományok sajátosságai-
ra. Három fő következtetést fogalmaz meg a szerző: 
1. „A hagyományőrzés és a modern technika nem 
zárja ki egymást” 2. Az interneten megjelenített ha-
gyomány sokkal sérülékenyebb 3. A néphagyomány 
az újmédia közegében is képes megújulni.

A bemutatott Replika-szám méltán nevezhe-
tő hiánypótlónak. A technikai újítások és új esz-
közök a mindennapjaink szerves részévé váltak, 
okostelefont használunk, közösségi oldalakon szo-
cializálódunk, miközben offl ine tevékenységünk 
egy részét leképezzük az online világban teljesen új 
szokásokkal és habitusokkal kiegészítve életünket. 
Az eligazodáshoz elengedhetetlen fontosságú erre 
a dinamikus fejlődésre vetett refl exiv, tudományos 
pillantás. Ebbe az irányba tesz egy jelentős lépést a 
Replika 90–91-es száma.
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Húszéves múltra tekint vissza az Ethnologica 
Balkanica tudományos folyóirat, mely évenként 
egy-egy tematikus kötetben nyújt betekintést 
Délkelet-Európa néprajzi-antropológiai kutatá-
saiba. Kiadója az International Association for 
Southeast European Anthropology (InASEA). 
1997-ben Balkáni Etnológiai Szemleként (Journal 
of Balkan Ethnology) indult, majd a harmadik év-
folyam módosított alcíme a folyóirat által képviselt 
tudományos irányultságot tovább árnyalta: Journal 
for Southeast European Anthropology / Zeitschrift 

für die Anthropologie Südosteuropas / Journal 
d’ethnologie du sud-est européen. Többségben 
angol, kisebb mértékben német és francia nyelven 
közöl tanulmányokat. A sorozat eddigi tizennyolc 
tematikus kötete a balkáni régió antropológiai ideo-
lógiáit, az etnikai és nemzeti identitás és interetnikus 
kapcsolatok kérdéskörét, a család és rokonság, népi 
vallásosság, migráció, határrégiók, városi kultúra, 
építészet, Délkelet-Európa régióinak és regionális 
identitásainak, a társadalmi élet változó gyakorlatai-
nak és mintáinak kérdéskörét öleli fel.
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